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OBRAZLOŽITEV 
 ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORA�UNU OB�INE TREBNJE ZA LETO 2006 
 
 
I. SPLOŠNI DEL 
 
 
Podlago za pripravo prora�una oz. sprememb prora�una predstavljajo izhodiš�a, ki jih 
sprejme Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance pa jih posreduje ob�inam. 
 
Prora�un ob�ine Trebnje za leto 2006 je bil pripravljen na osnovi izhodiš� Ministrstva za 
finance in ocene lastnih prihodkov za druge namene za leto 2005, pove�an za oceno 
povpre�ne letne rasti cen, ter sprejet na 16. redni seji ob�inskega sveta, dne 28. 2. 2005 v 
skupni višini 3.896.293.172 SIT, kar predstavlja javnofinan�ne prihodke in odhodke, tako 
ob�inskega prora�una v višini 3.193.324.000 SIT, kot finan�nih na�rtov neposrednih 
prora�unskih uporabnikov – krajevnih skupnosti v višini 702.969.172 SIT. 
 
Prejemki ob�inskega prora�una za leto 2006 v višini 3.193.324.000 SIT so bili sestavljeni 
iz prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 2.893.324.000 SIT, v ra�unu 
finan�nih terjatev in naložb ni bilo predvidenih prejemkov, predvidene zadolžitve v ra�unu 
financiranja v višini 100.000.000 SIT; za pokritje odhodkov pa je bilo na�rtovanih še 
200.000.000 SIT sredstev na ra�unu. 
 
Spremenjene razmere, ki so se pojavile po sprejetju Odloka o prora�unu ob�ine Trebnje za 
leto 2006 in se nanašajo na vklju�evanje novih obveznosti v prora�un ob�ine Trebnje za 
leto 2006 ter sprememba zakonodaje, zlasti uvedba programske klasifikacije izdatkov 
ob�inskih prora�unov, narekujejo Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu 
ob�ine Trebnje za leto 2006. Prav tako pa je na spremembo vplival nov izra�un primerne 
porabe ob�in in zneskov finan�ne izravnave za leto 2006 z dne 13. 12. 2005. Prvotni 
izra�un primerne porabe ob�in in finan�ne izravnave za leto 2005, ki je bil upoštevan tudi 
pri pripravi prora�una za leto 2006, je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 27. 
11. 2003. Že v spremembi Zakona o izvrševanju prora�una Republike Slovenije za leto 
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 61/2005) je bil znesek primerne porabe na prebivalca za 
leto 2005 pove�an na 99.175 tolarjev. 
Vlada RS je na seji dne 07. 12. 2005 sprejela Izra�un primerne porabe ob�in in zneskov 
finan�ne izravnave za leto 2006. Pri izra�unu je bil upoštevan znesek primerne porabe na 
prebivalca v višini 103.638 tolarjev, ki je bil predlagan v predlogu zakona o izvrševanju 
prora�una RS za leti 2006 in 2007, kar je bilo z Zakonom o izvrševanju prora�una 
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) tudi sprejeto. 
Izra�unana primerna poraba ob�in in ocenjena višina lastnih prihodkov ob�in ter 
izra�unana sredstva finan�ne izravnave za leto 2006, ki jo ob�ine prejemajo mese�no v 
obliki akontacij, so dolo�eni skladno z 20. a �lenom Zakona o financiranju ob�in. 
 
Na podlagi 42. �lena Zakona o javnih financah ter 10. �lena Odloka o prora�unu ob�ine 
Trebnje za leto 2006 so bile s sklepi župana opravljene dolo�ene razporeditve sredstev iz 
splošne prora�unske rezervacije v finan�ne na�rte neposrednih uporabnikov, ker se je 
izkazalo, da za dolo�ene namene sredstva niso bila planirana v zadostni višini. 
Posledica tega je, da veljavni prora�un na posameznih prora�unskih postavkah odstopa od 
sprejetega prora�una, in sicer to velja za naslednje prora�unske postavke: 
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0160 konto  409000016000  Splošna prora�unska rezervacija      -5.000,00 SIT 
0912 konto 413003091200  Transferi drugim ob�inam      +5.000,00 SIT 
0160 konto  409000016000  Splošna prora�unska rezervacija     -4.200.000,00 SIT 
0111 konto 402999083000  Stroški ob�inskega informiranja     +4.200.000,00 SIT 
  
 
Rebalans ob�inskega prora�una se predlaga v skupni višini 4.309.200.038 SIT, kar 
pomeni za 1.115.876.038 SIT ve� sredstev glede na sprejeti prora�un. 
Krajevne skupnosti predlagajo znižanje plana za 190.006.047 SIT, kar pomeni precej bolj 
realno planiranje krajevnih skupnosti; rebalans planov krajevnih skupnosti je torej 
predlagan v skupni višini 512.963.125 SIT. 
Skupaj se torej prora�un Ob�ine Trebnje za leto pove�uje za 925.869.991 SIT. 
 
 
PRIHODKI 
 
Prejemki ob�inskega prora�una se predlagajo v višini 3.553.200.038 SIT.  
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se predvidevajo prihodki v višini 3.223.200.038 SIT, kar 
predstavlja zvišanje prihodkov za 329.876.038 SIT oz. 11,4%. V ra�unu finan�nih terjatev 
in naložb ni na�rtovanih sprememb, v ra�unu financiranja pa se na�rtujejo prejemki v višini 
330.000.000 SIT, in sicer na ra�un ve�jega  zadolževanja. Sredstva na ra�unu se pove�ujejo 
glede na planirana, saj je tudi v letu 2005, zaradi prenosa obveznosti v leto 2006, ostal 
presežek sredstev na ra�unu. 
 
Prihodki primerne porabe se pove�ujejo na 2.222.136.000 SIT, kar predstavlja pove�anje 
za 7,1% oz. za 148.112.000 SIT, glede na to, da so bili prihodki primerne porabe za leto 
2006 ocenjeni v višini 2.074.024.000 SIT.  
 
Spreminja se tudi struktura prihodkov primerne porabe, saj se ocenjuje nekoliko ve�je 
pove�anje lastnih prihodkov (dohodnina in ostali prihodki po 21. in 22. �lenu Zakona o 
financiranju ob�in, nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš� in kalkulativni lastni 
prihodki), katere se ocenjuje na 1.293.610.000 SIT, prvotno pa so bili na�rtovani v višini 
1.182.194.000 SIT (pove�anje za 111.416.000 SIT); pove�ujejo pa se tudi sredstva 
finan�ne izravnave, katere se ocenjuje na 928.526.000 SIT, prvotna višina pa je bila 
891.830.000 SIT (pove�anje za 36.696.000 SIT). Pri prihodkih finan�ne izravnave bo po 
dokon�nem izra�unu finan�ne izravnave za leto 2005 potrebna ustrezna korekcija glede na 
preve� ali premalo nakazana sredstva finan�ne izravnave v letu 2005.  
 
Drugi prihodki za druge namene se ocenjujejo v višini 1.001.064.038 SIT, prvotna ocena 
pa je bila 819.300.000 SIT, kar torej predstavlja pove�anje za 181.764.038 SIT oz. za 22%. 
 
Pove�anje dav�nih prihodkov se ocenjuje za 21%, saj so bili na�rtovani le v višini  
1.214.150.000 SIT, zdaj pa se ocenjujejo v višini 1.468.735.000 SIT. Ve� prihodkov se 
na�rtuje iz naslova dohodnine, davka na nepremi�nine (pove�ala se je ocena Ministrstva za 
finance o zbranem davku od premoženja), glede na valorizirano vrednost to�ke za izra�un 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a, se pove�ujejo prihodki tudi iz tega naslova; 
izrazito pove�anje (preko 100%) je predvideno tudi pri davku na dediš�ine in darila ter 
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davku na promet nepremi�nin (tako pove�anje predvideva Ministrstvo za finance v 
izra�unu primerne porabe). 
Doma�i davki na blago in storitve se v globalu pove�ujejo za 514,2%. Izrazito pove�anje 
prihodkov se na�rtuje pri davku na dobitke od iger na sre�o (ocena Ministrstva za finance v 
izra�unu primerne porabe), prihodkih od turisti�ne takse, medtem ko se sredstva iz naslova 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znižujejo za 31%. Na ve�je pove�anje teh 
prihodkov pa vpliva zlasti spremenjena zakonodaja, ki podaljšuje obstoje�i sistem 
financiranja iz naslova okoljskih dajatev, zaradi �esar se sredstva okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod in okoljskih dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov izkazujejo med drugimi davki na uporabo blaga in 
storitev, med tem ko sta bili omenjeni dajatvi v sprejetem prora�unu planirani med 
transfernimi prihodki iz naslova državnega prora�una. Prihodki iz naslova okoljskih 
dajatev (takse) se znižujejo in so ocenjeni s strani javnega podjetja Komunala. Sprememba 
je tudi pri požarni taksi, ki ni ve� sestavni del dav�nih prihodkov in prav tako ni ve� del 
primerne porabe, pa� pa je namenski transferni prihodek, ki se vodi v sklopu transfernih 
prihodkov iz državnega prora�una za investicije.  
 
Nedav�ni prihodki se na�rtujejo v višini 300.229.000 SIT, kar predstavlja pove�anje za 
6,9%, predvsem na ra�un drugih prihodkov od premoženja – odškodnine, predvsem 
služnosti na podlagi Pravilnika o obremenjevanju nepremi�nega premoženja v lasti Ob�ine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04 in 44/05), in prihodkov iz naslova podeljenih koncesij 
(ocena Ministrstva za finance).  
 
Prihodki od upravnih taks so bili na�rtovani previsoko, zato se znižujejo za 47,7%. 
 
V okviru denarnih kazni se na�rtujejo prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora, ki se vštevajo v izra�un lastnih prihodkov za izra�un primerne porabe in se v 
skladu z oceno Ministrstva za finance pove�ujejo za 311,8%. 
 
Drugi nedav�ni prihodki se pove�ujejo za 8,3%. Nove prihodke med drugimi nedav�nimi  
prihodki predstavljajo sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki – KS 
Trebelno, katerih v sprejetem prora�unu še ni bilo na�rtovanih (krajevni samoprispevek je 
bil uveden v letu 2005) in se jih ocenjuje na 15.500.000 SIT, ter prihodki iz naslova 
regresnih zahtevkov, drugi izredni nedav�ni prihodki pa se znižujejo.  
 
Kapitalski prihodki se v globalu znižujejo za 47,5%. Manj prihodkov se na�rtuje iz naslova 
prihodkov od prodaje stavbnih zemljiš�, in sicer je predvideno zmanjšanje za 52,9%, in 
sicer zaradi ve�je realizacije prodaj v letu 2005. Pri na�rtovanju je upoštevana ocena 
prihodkov, ki naj bi jih Ob�ina dosegala s prodajo zemljiš�; deloma pa so tu zajeti tudi 
prihodki iz naslova sklenjenih menjalnih pogodb. Dodajajo pa se prihodki od prodaje 
stanovanj v višini 8.000.000 SIT.  
 
Transferni prihodki se v globalu pove�ujejo za 11,3%.  
Ve�ji prihodki so na�rtovani iz naslova teko�ih obveznosti državnega prora�una - finan�na 
izravnava.  
 
Med prejetimi sredstvi iz državnega prora�una za investicije, ki znašajo 178.845.038 SIT, 
pa je struktura slede�a (Na novo je v sklopu teh prihodkov na�rtovan prihodek iz požarne 
takse.): 

•   7.114.000 -  sredstva požarne takse, 
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• 72.000.000 -  sredstva MŠZŠ za OŠ Šentrupert, 
• 18.060.000 -  sredstva Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih domov 

   ter za enoto knjižnice na Mirni, 
•   3.000.000 -  sredstva MKGP za gozdne ceste, 
• 78.671.038  -  sredstva iz naslova neposrednih regionalnih spodbud za 

   odkup zemljiš� v Industrijski coni. 
Prihodki za programe CRPOV ne bodo realizirani, zato se plan prihodkov, tako iz 
republiških sredstev, kot iz sredstev krajevnih skupnosti, izlo�i iz prihodkov prora�una. 
 
Ocena je pokazala, da bodo sredstva od krajevnih skupnosti za izgradnjo gospodarske 
infrastrukture nižja, zato se plan znižuje na 83,3% prvotnega plana.  
 
Med prejetimi sredstvi iz javnih skladov se izkazujejo le še sredstva iz naslova 
sofinanciranja obresti po najetem kreditu za OŠ Mirna, skupaj s telovadnico, ki jih 
refundira Fundacija za financiranje športnih organizacij; ostali prihodki iz naslova 
državnega prora�una se izkazujejo med prejetimi sredstvi iz državnega prora�una za 
investicije, med tem, ko se sredstva Agencije za železniški promet izkazujejo med 
prejetimi sredstvi iz javnih agencij za investicije in v letu 2006 znašajo 37.500.000 SIT. 
 
V sklopu prejetih sredstev iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije za 
strukturno politiko se sredstva pove�ujejo na ra�un podaljšanja pogodbenega roka in 
posledi�no prenosa pla�il v leto 2006 (v Obrtni coni), delež EU sredstev predstavlja 75% 
upravi�enih stroškov projekta, kar v letu 2006 znaša 181.065.000 SIT.   
 
V ra�unu finan�nih terjatev in naložb ni na�rtovanih sprememb. 
 
V ra�unu financiranja se na�rtuje pove�anje  zadolževanja, ki naj bi v letu 2006 znašalo 
330.000.000 SIT, in sicer za naslednje investicije: 

• »Izgradnja komunalne infrastrukture v ZN Cviblje« v višini 271.000.000 SIT in  
• »Izgradnja komunalne infrastrukture v Obrtni coni Trebnje« v višini 59.000.000 

SIT. 
 
Za pokrivanje odhodkov nad prihodki se na�rtuje tudi 756.000.000 SIT sredstev na ra�unu. 
 
 
 
ODHODKI 
 
 
V letu 2006 se s predlaganim izra�unom izdatkov ob�inskega prora�una, skupaj z 
zadolžitvijo in prenesenimi sredstvi na ra�unu, v skupni višini 4.309.200.038 SIT 
zagotavlja pokrivanje potreb ob�inskega prora�una v bilanci prihodkov in odhodkov v 
višini 4.297.700.038 SIT in v ra�unu financiranja v višini 11.500.000 SIT. 
 
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja teko�im odhodkom in 
teko�im transferom 48,3% prora�unskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke 
in transfere zagotavlja 51,7%, kar je bolj razvojno naravnano kot ob sprejemanju 
prora�una za leto 2006, kjer se je investicijam namenjalo zgolj 40%.  
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Zvišanje prihodkov posledi�no pomeni tudi zvišanje odhodkov prora�una, ve�ji del 
pove�anih odhodkov po posameznih postavkah pa predstavljajo prenesena sredstva za že 
za�ete oz. na�rtovane investicije v preteklem letu; del sprememb na odhodkovni strani 
predstavlja tudi novo vklju�evanje obveznosti v prora�un, kar izhaja iz spremenjenih 
razmer po sprejetem prora�unu.  
Ob upoštevanju novih dejstev se predlagajo izdatki ob�inskega prora�una v skupni višini 
4.309.200.038 SIT. 
 
Spremembe, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih dejavnostih, pa so 
predstavljene v posebnem delu – po programski klasifikaciji. 
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II. POSEBNI DEL 
 
II/I POSEBNI DEL OB�INSKEGA PRORA�UNA BREZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 
ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 
 
 
II/I –1000 OB�INSKI SVET 
 
 
Za delovanje Ob�inskega sveta se namenjajo sredstva, ki omogo�ajo delovanje samega 
sveta, kakor tudi za delovanje drugih dejavnosti, ki spadajo v pristojnost ob�inskega sveta. 
Ker pa ob�inski svet, kakor tudi ostali ob�inski organi, ne nastopa kot samostojna 
organizacijska enota, ampak deluje v okviru ob�inske uprave, so vsi izdatki za blago in 
storitve za delovanje ob�inskega sveta na�rtovani pri ob�inski upravi. 
 
Sredstva v letu 2006 se planirajo v višini 75.200.000 SIT, kar predstavlja pove�anje za 
25.500.000 SIT. 
 
 
01 
POLITI�NI SISTEM 
 
0101 
Politi�ni sistem  
 
01019001 
Dejavnost ob�inskega sveta 
 
01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 
 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pla�ila sejnin udeležencem odborov in 
ob�inskega sveta. 
 
01005 Ob�inska volilna komisija - nadomestila �lanom OVK, nadomestila �lanom 
volilnih odborov 
 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pla�ila nadomestil za opravljanje funkcije 
�lanom volilnih odborov in ob�inske volilne komisije. 
 
01008 Financiranje politi�nih strank 
 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje politi�nih strank.  
 
01019002 
Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
Opis podprograma: 
Ob�inska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi ob�inskih volitev in referendumov. 
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Zakonske in druge pravne podlage: 
Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev na postavki Ob�inske volilne komisije je 3. �len 
Zakona o lokalnih volitvah, ki dolo�a, da stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo 
ob�ine. 
 
Cilji podprograma: 
Zagotavljanje z ustavo dolo�enih pravic državljank in državljanov o svobodnem izražanju 
volje. Izvedba rednih volitev v letošnjem letu, in sicer izvedba prvega kroga volitev 
župana, volitev �lanov ob�inskega sveta in �lanov svetov krajevnih skupnosti ter izvedba 
morebitnega drugega kroga volitev župana. 
 
01006 Ob�inska volilna komisija - stroški volitev 
 
Zaradi lokalnih volitev v letu 2006 - volitve župana in �lanov ob�inskega sveta - se 
sredstva v okviru ob�inske volilne komisije pove�ujejo za 3.000.000 SIT.  
 
 
04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 
Druge skupne administrativne službe 
 
04039001 
Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 
 
04004 Objava ob�inskih predpisov v uradnih glasilih 
 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za objave ob�inskih predpisov v uradnih 
glasilih. 
 
04006 Celostna podoba ob�ine 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma se bo pripravil nate�aj, s katerim bo pridobljen izvajalec oz. 
predlagatelj celostne podobe ob�ine. 
 
Zakonska podlaga: 
1. �len Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 

72/05) in 6. �lena Statuta Ob�ine Trebnje ( Ur. list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05).   
 
Cilji:  
Sprejetje odloka o grbu in zastavi ob�ine Trebnje ter v nadaljevanju celostne podobe 
ob�ine. 
 
Sredstva v prora�unu za leto 2006 v višini 500.000 sit so prenizka za izvedbo nate�aja za 
izdelavo grba in celostne podobe ob�ine, zato se pove�ajo še za 500.000 sit. 
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06 
LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 
Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in  
 
06029001 
Delovanje ožjih delov ob�in 
 
06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela ob�ine, pla�e 
zaposlenih, materialni stroški) v KS  
 
Opis prora�unske postavke ter zakonska podlaga: 
Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti v ob�ini Trebnje, se pove�ujejo za 
145,9%, in sicer zaradi nemotenega funkcioniranja krajevnih skupnosti. Sredstva se bodo 
med posamezne krajevne skupnosti razdelila v skladu s Sklepom o višini to�ke za 
dolo�itev obsega sredstev za funkcionalne izdatke krajevnim skupnostim, ki je pripravljen 
na podlagi Pravilnika o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Ob�ini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 28/00). 
 
   
18 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1803 
Programi v kulturi 
 
18039004 
Mediji in avdiovizualna kultura 
 
18026 Programi lokalne televizije 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju informativnega programa Vaš Kanal 
in se ne spreminjajo. 
 
18027 Izdajanje ob�inskega �asopisa 
 
Opis podprograma: 
Redno izdajanje ob�inskega glasila »Glasilo ob�anov« brezpla�no za vsa gospodinjstva v 
Ob�ini Trebnje. 
 
Zakonska podlaga: 
Odlok o izdajanju ob�inskega glasila »Glasilo ob�anov« (Ur. list RS, 108/2005). 
 
Cilji: 
Izhajanje ob�inskega glasila kot pomembnega dejavnika pri obveš�anju ob�anov Ob�ine 
Trebnje z vsemi dogodki in delovanjem tako župana, ob�inske uprave, državnih institucij, 
politi�nih strank, krajevnih skupnosti, društev, šol in drugih. 
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Dosedanja sredstva za redno izdajanje glasila ne zadoš�ajo, zato jih je potrebno zvišati za 
4.200.000 sit.   
 
II/I – 2000 NADZORNI ODBOR 
 
0203 
Fiskalni nadzor 
 
02039001 
Dejavnost nadzornega odbora 
 
Opis podprograma in zakonska podlaga: 
Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v statutu ob�ine Trebnje in Poslovniku 
Nadzornega odbora, na podlagi Pravilnika o pla�ah ob�inskih funkcionarjev in nagradah 
�lanov delovnih teles ob�inskega sveta, �lanov drugih ob�inskih organov ter o povra�ilih 
stroškov in na podlagi programa dela Nadzornega odbora. 
 
V okviru sredstev za delovanje nadzornega odbora se sredstva pove�ujejo za 600.000 SIT, 
in sicer zaradi lažjega izvajanja dejavnosti. 
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II/I – 3000 ŽUPAN 
 
Opis podprogramov v okviru institucionalne klasifikacije »Župan«: 
V statutu je opredeljeno, da ima Ob�ina Trebnje župana in dva podžupana. Župan in 
podžupana so ob�inski funkcionarji. V ob�ini Trebnje je bil na nadomestnih volitvah v 
mesecu oktobru 2005 izvoljen župan, katerega je ob�inski svet potrdil na svoji 8. izredni 
seji, dne 27. 10. 2005, in svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Župan je imenoval dva 
podžupana, ki svojo funkcijo prav tako opravljata neprofesionalno. 
Delo omenjenih funkcionarjev bo tudi vnaprej temeljilo na nalogah, opredeljenih v statutu, 
na reševanju pere�e problematike v ob�ini in na usklajevanju oziroma koordinaciji 
interesov pri posameznih rešitvah v ob�inskem prostoru.  
 
V globalu se sredstva za delovanje tega organa ne spreminjajo, spremembe se nanašajo 
predvsem na prerazporeditve znotraj posameznih postavk. 
 
 
01 
POLITI�NI SISTEM 
 
0101 
Politi�ni sistem  
 
01019003 
Dejavnost župana in podžupanov 
 
V okviru tega podprograma oz. v okviru prora�unske postavke 01012 – Pla�e poklicnih 
funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan) - 
se zmanjšujejo sredstva za pla�e poklicnih funkcionarjev in hkrati pove�ujejo sredstva za 
pla�ilo nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcij župana in obeh podžupanov 
(drugi operativni odhodki). 
 
Izdatki za reprezentanco, odnose z javnostmi, izvedbo protokolarnih dogodkov in podporo 
posebnim skupinam se ne spreminjajo. 
 
V okviru tega podprograma pa se na novo izkazuje postavka 01016 – Stroški komisij, ki jih 
imenuje župan, ki so bili v preteklosti vsebovani v vsebinskih postavkah prora�una, po 
posameznih dejavnostih. 
 
20 
SOCIALNO VARSTVO 
 
2002 
Varstvo otrok in družine 
 
20029001 
Drugi programi v pomo� družini 
 
Sredstva za darilo ob rojstvu otroka se izkazujejo v okviru programa varstva otrok in 
družine v okviru ob�inske uprave. 
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II/I – 4000 OB�INSKA UPRAVA 
 
 
Zakonske podlage: 
Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje ob�inske uprave 
pomembni še naslednji predpisi. 
Zaradi varstva osebnih podatkov in prepre�evanja nezakonitih in neupravi�enih posegov v 
zasebnost posameznika pri obdelavi podatkov, varovanja zbirk podatkov in uporaba le-teh, 
je potrebno dosledno uporabljati Zakon o varstvu podatkov.  
Za poslovanje s strankami je pomemben Zakon o dostopu do informacij javnega zna�aja 
(Ur. list RS, št. 24/03) in na podlagi le-tega Uredba o posredovanju informacij javnega 
zna�aja (Ur. list RS, št. 115/03).  
 
Pri delu ob�inske uprave je potrebno upoštevati Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v ob�inski upravi ob�ine Trebnje, Pravilnik o razporejanju 
delovnega �asa v ob�ini,  Pravilnik o delovanju notranjega nadzora v ob�inski upravi, 
Navodilo o podpisovanju pogodb. 
 
Cilji in dolgoro�ne usmeritve: 
Cilji ob�inske uprave so v naslednjih letih približati ob�ane ob�inski upravi, zmanjšanje 
razli�nih birokratskih ovir, poenostavitev postopkov, vzpodbuditi pri delavcih 
ustvarjalnost. Potrebno bo poenotiti postopke za pridobitev soglasij, odlo�b in drugih 
dokumentov. 
Težnja pa mora biti v razvoju take tehnologije, da bodo tako ob�inska uprava kot ob�ani 
pridobivali neposredne podatke preko ra�unalniške mreže.  
 
 
02 
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 
Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
 
02029001 
Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
 
02002 Stroški pla�ilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 
 
V okviru te prora�unske postavke so zagotovljena sredstva za pla�ilo storitev 
organizacijam, pooblaš�enim za pla�ilni promet, ki svoje naloge opravljajo na podlagi 
Zakona o pla�ilnem prometu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov 
(razporejanje javnofinan�nih prihodkov,…).  
Sredstva, ki so namenjena tudi pla�ilu ostalih ban�nih storitev, ostajajo v nespremenjeni 
višini. 
 
 
04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0402 
Informatizacija uprave 
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04029002 
Elektronske storitve 
 
04003 Vzpostavitev e-ob�ine 
 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva v višini 1.600.000 SIT, za pla�ilo storitve 
objav ob�inskih predpisov v okviru kataloga informacij javnega zna�aja in vzdrževanje le – 
tega; tako lahko ob�ani tesneje sodelujejo z  ob�insko upravo. 
 
0403 
Druge skupne administrativne službe 
 
04039001 
Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 
 
04007 Spletne strani (vzdrževanje) 
 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva v višini 700.000 SIT, za vzdrževanje spletne 
strani oz. komuniciranje z ob�ani preko interneta, kjer si lahko pridobijo potrebne 
informacije, se seznanijo s programi in plani Ob�ine Trebnje, dajejo pripombe in predloge. 
 
04039003 
Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 
 
04013 Izvršbe in drugi sodni postopki 
 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pla�ilo storitev sodnih cenilcev, 
notarjev,…, ki ostajajo v nespremenjeni višini. 
 
 
06 
LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 
Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 
06019002 
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,…) 
 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pla�ilo letne �lanarine Skupnosti ob�in 
Slovenije, katere �lanica je Ob�ina Trebnje na podlagi sklepa Ob�inskega sveta. 
 
06019003 
Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Na podlagi veljavne zakonodaje in sklepa Ob�inskega sveta ob�ine Trebnje Podjetniški 
center – PC izvaja dela in naloge RRA za podro�je ob�ine Trebnje. 
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Na podlagi pristopne izjave k ustanovitvi podjetniške sheme pa Podjetniški center opravlja 
tudi vse naloge v povezavi z izvajanjem kreditiranja podjetniške sheme. 
 
Opis podprograma: 
Ob�ina zagotavlja del sredstev za izvajanje projektov Garancijske sheme za Dolenjsko, PC 
Novo mesto pa upravlja s projekti, ki so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem in 
podjetnikom: Garancijska shema za Dolenjsko, mikrokrediti za samozaposlene in nova 
delovna mesta, štipendijska shema za Dolenjsko, program vav�erskega svetovanja, 
informiranje, organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks, splošno 
podjetniško svetovanje, priprava poslovnih na�rtov in presoja podjetniških zamisli, 
spodbujanje inovativnosti v podjetništvu, povezovanje (grozdenje) podjetij s skupnim 
razvojnim programom, priprava vlog za kandidiranje MSP na razpise ministrstev, pomo� 
pri pripravi vlog, svetovanje, izvajanje projekta vse na enem mestu, razvoj obstoje�ih in 
priprava novih podjetniških programov. 
 
 
0603 
Dejavnost ob�inske uprave 
 
06039001 
Administracija ob�inske uprave 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma administracija ob�inske uprave se zagotavljajo sredstva za pla�e 
delavcev ob�inske uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla�ami v 
javnem sektorju v skladu z zakonodajo, sredstva za materialne stroške ob�inske uprave in 
ožjih delov ob�in ter sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje ob�inske uprave. 
 
Sredstva za pla�e, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
in  davka na izpla�ane pla�e se le nekoliko pove�ujejo, predvsem zaradi usklajevanja 
izhodiš�ne pla�e z rastjo indeksa cen življenjskih potrebš�in in delovne dobe; osnovne 
pla�e se pove�ujejo zaradi predvidene popolnitve delovnih mest v skladu s sistemizacijo 
delovnih mest v ob�inski  upravi. 
 
06039002 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave 
 
06012 Teko�e vzdrževanje upravnih prostorov 
 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za teko�e vzdrževanje komunikacijske 
opreme in ra�unalnikov ter poslovnih prostorov; sredstva se nekoliko pove�ujejo zaradi 
vedno ve� programov, ki so potrebni za lažje operativno delovanje ob�inske uprave, in 
opreme, kar pa je potrebno redno vzdrževati. 
 
06013 Nakup opreme 
   
Opis prora�unske postavke: 
V okviru te prora�unske postavke se bodo nabavili kvalitetni stroji za barvno tiskanje in 
�rno belo fotokopiranje dokumentov, ki so potrebni za delo Oddelka za okolje in prostor 
(lokacijske dokumentacije, lokacijsko informacijo itd.) 
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Za izboljšanje preglednosti delovanja Ob�inskega sveta se preuredi velika sejna soba, ter 
nabavi oprema za namestitev projektorja, ki bo omogo�al vizualno predstavitev gradiv 
preko ra�unalnika.  
 
Zakonska podlaga: 
Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02), Pravilnik o oblikah lokacijske 
informacije in  na�inu njene izdaje (Ur. list RS, št. 35/04), Zakon o javnih naro�ilih (Ur. 
list RS, št. 36/04 – pre�iš�eno besedilo), Navodilo za oddajo javnih naro�il male vrednosti 
št. 41401-20/04 z dne 22.11.2004.  
 
Cilji:  
Realizirati dolo�ila Zakona o urejanju prostora, ki predpisuje lokacijsko dokumentacijo, 
katere sestavni del je tudi grafi�na priloga oz. kopija iz prostorskega akta. Le - ta mora biti 
barvna zaradi �itljivosti in razpoznavnosti vsebin glede na Pravilnik o oblikah lokacijske 
informacije.     
 
V ob�inski upravi se v ta namen nabavi barvni laserski tiskalnik za tiskanje dokumentov 
formata A5-A3, katerega se poveže v notranjo mrežo do vseh ra�unalnikov, iz katerih se 
taki dokumenti izdajajo. Zaradi dotrajanosti dosedanjega fotokopirnega stroja se nabavi 
tudi fotokopirni stroj za potrebe Oddelka za okolje in prostor, za kar je skupaj potrebno 
zagotoviti 1.200.000 sit. 
 
06014 Nakup ra�unalniške in programske opreme 
 
Sredstva za nakup programske opreme se pove�ajo za 1.000.000 sit, saj je potreben nakup 
programa za ažurno spremljanje ra�unovodsko finan�nih podatkov.    
 
06017 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov  
 
Zaradi izboljšanja preglednosti dela Ob�inskega sveta, za izobraževanje delavcev ter za 
druge potrebe uporabnikov velike sejne sobe, je potrebno izvesti manjša investicijsko 
vzdrževalna dela za prestavitev elektro napeljave ter nabaviti platno in polico za video 
projektor.  
V ta namen so potrebna sredstva v višini 600.000 sit, zato se postavka ustrezno pove�a.      
 
 
07 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703 
Civilna zaš�ita in protipožarna varnost 
 
07039001 
Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
 
Sredstva, namenjena civilni zaš�iti, se ne spreminjajo. 
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07039002 
Protipožarna varnost 
 
Opis podprograma: 
U�inkovito reševanje v primeru požarov in drugih naravnih nesre�ah, zagotavljanje 
predpisanih gasilskih vozil v skladu s kategorizacijo gasilskih društev, zagotovitev 
predpisane osebne opreme gasilcev ter gradnja novih gasilskih domov.  
Zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja operativnega �lanstva ter zagotavljanja sredstev 
za izobraževanje gasilcev na specialnostih. 
 
Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre�ami (Ur. list RS, št. 64/94 in 87/01), 
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01),  
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05),  
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil (Ur. 

list RS, št. 33/02). 
 
Cilji: 
Glavni cilj varstva pred požari in drugimi naravnimi nesre�ami je, da reševalne enote 
dosežejo ve�jo pripravljenost v primeru nesre�, hitrejša in u�inkovitejša pomo� ob 
nesre�ah, doseganje ve�je osebne varnosti reševalnih enot. Hkrati pa realizirati dolo�ila 
Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot, ki dolo�a dokon�ni rok 
2009, ko morajo biti vsa PGD opremljena v skladu s kategorizacijo in dolo�enimi merili. 
 
V razvojnem programu se v sredstvih za investicije in investicijsko vzdrževanje zaš�ite in 
reševanja, dopolni s sofinanciranjem gasilskih vozil in opreme za reševanje v primeru 
razlitja nevarnih snovi, ki se vklju�ujejo v delovanje civilne zaš�ite (PGD Vrhtrebnje, PGD 
Štatenberk ter PGD Trebnje).  
  
07008 Dejavnost ob�inske gasilske zveze  
 
Sredstva se pove�ajo za  1.000.000 sit, in sicer zaradi vsakoletnega pove�anja zavarovalnih 
premij za �lane, orodiš�, vozil in domov; zaradi dodatnega zavarovanja operativnega 
�lanstva in poveljujo�ega kadra ter drugi stroški za naloge, ki jih izvaja GZ. 
 
07009 Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov  
 
Predlaga se pove�anje postavke sofinanciranje investicij v višini 2.000.000 sit, ki se 
namenjajo za: nabava vozil ( podvozja GVM in GV1) za PGD Trebnje, PGD Velika Loka, 
PGD Mokronog; nadgradnja GV1 za PGD Ob�ine, PGD Vrhtrebnje in PGD Ponikve 
(GVC 16/24); za sofinanciranje gradnje novega doma PGD Trebelno; za nabavo rabljenega 
komandnega vozila za GZ Trebnje ter za nakup zaš�itnih oblek in izolirnih aparatov za 
�lane operativnih enot. 
 
 
08 
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
0802 
Policijska in kriminalisti�na dejavnost 
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08029001 
Prometna varnost 
 
Opis podprograma:  
Izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu v RS, ki opredeljuje klju�ne 
nosilce in �asovni rok za izvedbo konkretnih nalog, s katerimi se bo zmanjšalo število 
prometnih nesre� in njihove posledice. Vzgoja in izobraževanje, tehni�ni ukrepi, nadzor 
nad spoštovanjem varnostno-pravnih standardov, raziskovanje varnosti cestnega prometa, 
medijske aktivnosti in drugi ukrepi, usmerjeni v spremembe prometnovarnostnih stališ� in 
ravnanj. 
 
Zakonska podlaga: 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98, 33/2000, odlo�ba US 

100/2000 in 21/2002, 97/2005 –2 uradno pre�iš�eno besedilo),  
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 63/2002). 
 
Cilji: 
Zagotavljanje varnosti najbolj izpostavljenim kategorijam udeležencev cestnega prometa. 
To so pešci, kolesarji in mladi vozniki osebnih avtomobilov, ki so primarno obravnavani 
kot potencialne žrtve prometnih nesre�. Cilj je tudi priprava programa, ki bo celovito 
obravnaval varnost cestnega prometa, da bo iz njega možno jasno razbrati odgovore na 
klju�na vprašanja: Kje smo? Kam želimo?, Kako bomo tja prišli in Kdaj bomo tam. 
Odgovori na ta vprašanja pa so možni na podlagi celovitega programa za varnost cestnega 
prometa. 
 
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)  
 
Dosedanja sredstva v višini 800.000 sit se pove�ajo za 200.000 sit, predvsem za nabavo 
sredstev, s katerimi bi voznike opozarjali na preveliko hitrost, ter za nabavo materiala za 
kolesarski poligon, ki je namenjen tekmovanju u�encev OŠ. 
 
 
10 
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
1003 
Aktivna politika zaposlovanja 
 
10039003 Pove�anje zaposljivosti 
 
Opis podprograma: 
Podro�je vklju�uje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in 
spodbujanju zaposlovanja z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega, 
izobraževalnega in delovnega sistema. V okviru Centra za socialno delo Trebnje se bo 
izvajal program javnega dela, z nazivom »Prispevek h kompleksni psihosocialni pomo�i 
družinam s posebnimi potrebami«. Program ima namen zvišati kvaliteto življenja družin in 
usposobljenost družinskih �lanov za boljše socialno vklju�evanje, manj družbeno 
negativnih pojavov in boljše funkcioniranje ljudi. Kon�ni u�inek je, da se družina usposobi 
za to, da lahko ostaja v okolju in v tem okolju opravlja vse potrebne funkcije. 
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V Domu starejših ob�anov Trebnje se bo izvajal program javnega dela »Pomo� pri 
razvijanju družabništva v Domu starejših ob�anov Trebnje«. Dom v okviru svoje redne 
dejavnosti izvaja le institucionalno varstvo, pri �emer dodatni programi, ki so namenjeni za 
dvig kvalitete bivanja stanovalcev, niso vsebinsko vrednoteni. Z izvajanjem dodatnih 
programov se pripomore pri urejanju socialnega varstva starejše populacije v širšem okolju 
– Ob�ini Trebnje.  
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje se namerava z izvajanjem javnega dela zagotoviti 
nadstandardno ponudbo knjižnice za digitalizacijo kulturne dediš�ine ob�ine in popestriti 
dejavnost za otroke in mladino ter zagotoviti dostavo gradiva starejšim osebam in 
zapornikom.  
Kot programi javnih del se lahko izvajajo tudi programi, ki niso uvrš�eni v zgoraj 
navedena podro�ja, �e so razvojno naravnani in v skladu s pogoji javnega razpisa pristojne 
institucije. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja, 
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006. 
 
 Cilji podprograma: 

- Rast zaposlenosti, 
- Zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela, 
- Izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti 

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

aktivne politike, 
- Zaposlovanja, s ciljem izvajanja le-teh v skladu z individualnimi željami, potrebami 

ter potencialom trga dela. 
 
 
11 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Opis podro�ja:  
Podro�je kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programa reforme kmetijstva 
in živilstva in programa v gozdarstvu. Program obsega ukrepe za prestrukturiranje 
kmetijstva, s katerimi se izboljšuje u�inkovitost in konkuren�nost, socioekonomska in 
proizvodna struktura v kmetijstvu, pove�uje diverzifikacija dejavnosti, oblikuje 
gospodarsko mo�nejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja poseljenost 
podeželja ter ukrepe za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšuje negativne vplive 
kmetijstva na okolje, ohranja naravne vire in kulturno krajino, izboljšuje ekonomski in 
socialni položaj prebivalcev na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti na 
podeželju. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Pravne podlage za izvajanje nalog na podro�ju kmetijstva v Ob�ini Trebnje so zakoni in 
drugi predpisi, ki urejajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost: 

- Zakon o kmetijstvu  
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- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993)  
- Zakon o kmetijskih zemljiš�ih  
- Zakon o gozdovih  
- Zakon o veterinarstvu  
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesre�  
- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici  
- Zakon o spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja  
- Zakon o spremljanju državnih pomo�i  
- Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju kmetijstva v Ob�ini Trebnje  
- Program razvoja kmetijstva v Ob�ini Trebnje za obdobje od 2001 do 2006 
- Državni razvojni program 
- Enotni programski dokument 2004 – 2006 
- Program razvoja podeželja 2004 -2006 

 
Cilji:  

��pove�ati konkuren�nost slovenskega podeželja v okviru države in EU 
��ohranjanje poseljenosti vasi in obdelanosti kmetijske krajine 
��ve�ja konkuren�na sposobnost kmetijstva in razvite dopolnilne dejavnosti 
��razvoj živinorejskih in poljedeljskih usmeritev v ekološki ali vsaj so-naraven na�in 

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

 
 
1102 
Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
11029001 
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 
11001 Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje 
 
Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje socioekonomsko in proizvodno strukturo 
v kmetijstvu, pove�uje u�inkovitost in konkuren�nost, ohranja poseljenost podeželja, 
zagotovitev primernega dohodka na kmetijah in spodbujanje trajnostnega razvoja 
kmetijstva.  
Prestrukturiranje kmetijstva je osnovno vodilo v programskih dokumentih in eno od 
bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitev kmetovanja. Z investicijskimi in 
tehnološkimi posodobitvami Ob�ina spodbuja investiranje na podro�ju pridelave in 
predelave hrane, predvsem investicije, ki so prijazne do okolja. Sredstva v okviru tega 
podprograma se dodeljujejo upravi�encem kot državne pomo�i, na podlagi javnega razpisa. 
Sredstva so namenjena za kritje dela upravi�enih stroškov za naslednje namene: 
a) Sofinanciranje projektne dokumentacije 
b) Investicije v živinoreji (ureditev skladiš� za živalske odpadke) 
c) Investicije za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov. 
 
Dolgoro�ni cilji podprograma so: 

- zagotovitev primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo 
- izboljšati u�inkovitost in konkuren�nost v kmetijstvu 
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva. 

 



C:\irena\Prora�un 2006 - po novem\Ob�ina Trebnje\Obrazložitev Odloka o spr. in dop. odloka o prora�unu OT za leto 2006.doc                                                             
19 
 

 

 
Kazalci: 

- število izgrajenih, rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine 
- število urejenih skladiš� za živalske odpadke  
- število ekoloških kmetij 
- število predelav produktov primarne kmetijske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, 

mleka, mesa, lesa. 
 
 
11029002 
Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 
 
Z ukrepi razvoja podeželja se namerava izboljšati ekonomski in socialni položaj 
prebivalcev na podeželju, vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti ter spodbujati 
diverzifikacijo podeželja. 
Klju�ne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko pove�anje raznovrstnosti podeželja, 
s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka (dopolnilne dejavnosti) in 
ohranjanje kulturne dediš�ine na podeželju ter pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije 
z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju. Ob�ina Trebnje aktivno sodeluje tudi pri 
razvoju podeželja - programi CRPOV. 
Želi se vzpodbuditi združevanje in povezovanje zainteresiranih kmetijskih pridelovalcev v 
društva in s tem prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na 
podeželju, s tem pa krepiti pomen socialnega kapitala na podeželju. Sredstva so namenjena 
za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj 
kmetijskih dejavnosti in podeželja, za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi 
vsebinami na podeželju ter za pla�ilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo 
kmetijskih programov v strokovnih publikacijah, biltenih in brošurah. Namen 
izobraževanja podeželskega prebivalstva je dvigniti raven zavesti in izobraženosti ter 
ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, ter naravne in kulturne 
dediš�ine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru. Sredstva v okviru tega 
podprograma se dodeljujejo upravi�encem kot državne pomo�i, na podlagi javnega razpisa. 
 
Cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih obmo�ij s širitvijo 
razvojnih in zaposlitvenih možnosti, 

- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, 
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov, 
- umeš�anje razvoja podeželja v izvajanje regionalnega razvoja, 
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na 

kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja 
- vzpostavitev inovativnih razvojnih programov na podeželju, kot osnove za 

oblikovanje programa LEADER. 
 
Kazalci: 

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti 
- število vklju�enih v nove razvojne programe 
- število novih dejavnosti na podeželju 
- število vklju�enih v projekte, podprte v sklopu programa LEADER 

 
11029003 
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Zemljiške operacije 
 
Program predvideva izvedbo posameznih projektov s ciljem urejanja posestne strukture 
kmetijskih zemljiš�, varovanje in izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljiš�. V ta namen so 
predvidene predvsem agromelioracije kmetijskih zemljiš� in drugi ukrepi urejanja 
kmetijskih zemljiš�, ki so dolo�eni v Programu nalog na podro�ju kmetijstva. Sredstva v 
okviru tega podprograma se dodeljujejo upravi�encem kot državne pomo�i, na podlagi 
javnega razpisa. 
 
Cilji: 

- izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljiš� in primernosti za obdelavo s kmetijsko 
mehanizacijo, 

- ohranjanje kulturnega izgleda krajine, 
- ve�anje konkuren�ne sposobnosti kmetij. 

 
 
11029004 
Ukrepi za stabilizacijo trga 
 
Z dodeljevanjem teh pomo�i se želi dose�i prestrukturiranje kmetijske proizvodnje 
oziroma predelave in hitrejše prilagajanje kmetov na�elom tržnega gospodarjenja in dose�i  
zmanjšanje možnosti izpada dohodka na kmetijah. 
Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja pooblaš�ene organizacije in koncesionarjev 
izboljšati genetski potencial v živinoreji, izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z 
uporabo semena kvalitetnih plemenjakov. Plemenske živali, za katere se uveljavlja 
subvencija morajo biti vpisane v centralnem registru  MKGP, �e tak register obstaja. 
Namen ukrepa je tudi sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati kmete, da 
zavarujejo svoje posevke pred elementarnim nesre�am in s tem dosežejo ve�jo sigurnost 
kmetijske proizvodnje. Namen vzpostavitve aktivne obrambe proti to�i pa je zaš�ita 
pridelkov pred elementarnimi nesre�ami v intenzivnih nasadih in pomo� pri ohranjanju 
konkuren�ne sposobnosti ter s tem pove�anje ekonomske varnosti  kmetij.  
Sredstva v okviru tega podprograma, ki se dodeljujejo upravi�encem kot državne pomo�i v 
obdobju prehodnega obdobja, na podlagi javnega razpisa, se pove�ujejo za 1.000.000 SIT. 
 
 
1103 
Splošne storitve v kmetijstvu 
 
11039002 
Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 
11010 Zavetiš�a (azil) za živali 
 
Na podlagi Zakona o zaš�iti živali Ob�ina izvaja dejavnost skrbi za zapuš�ene živali na 
obmo�ju ob�ine Trebnje s ciljem zagotovitve oskrbe za zapuš�ene živali.   
Sredstva se v letu 2006 pove�ujejo za 600.000 SIT. 
 
 
 
1104 
Gozdarstvo 
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V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in ve�namensko 
gospodarjenje z gozdovi v skladu z na�eli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 
ekosistema in uresni�evanje vseh njihovih funkcij. 
 
Cilj: 
• ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 

ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. 
 
11049001 
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
Program teko�ega vzdrževanja gozdnih cest je opredeljen s  prora�unsko postavko 11013. 
Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih. Sredstva za vzdrževalna dela 
na 99,5 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 24,4 km gozdnih cest v državnih gozdovih  
na podro�ju ob�ine Trebnje se zagotavljajo  v skladu  z metodologijo, ki jo dolo�a Uredba 
o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev Ob�ina pridobi neposredno od 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, drugi del pa se zagotavlja z ob�inskim 
prora�unom.  
V tej prora�unski postavki se zagotavljajo tudi izdatki, ki so povezani z ohranjanjem 
razvoja gozdov in njihove biološke pestrosti. 
Sredstva v letu 2006 se ne spreminjajo. 
 
 
12 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1202 
Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju proizvodnje in distribucije elektri�ne 
energije 
 
12029001 
Oskrba z elektri�no energijo 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma oskrba z elektri�no energijo so na�rtovane investicije v okviru 
zazidalnih kompleksov (Cviblje, Obrtna cona), predvsem na podro�ju NN distribucije z 
izvedbo kabelskih kanalizacij, ki ostajajo v lasti ob�ine, in se bodo njihove kapacitete 
oddajale v najem ali kasneje prodale posameznim distributerjem. 
 
 
1204 
Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju predelave in distribucije nafte in zemeljskega 
plina 
 
12049001 
Oskrba s plinom 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma oskrba s plinom je na�rtovan zaklju�ek plinifikacije obmo�ja 
Obrtne cone Trebnje, ki je v fazi zaklju�evanja, za katero je obveznost izvedbe prevzela 
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ob�ina preko pogodbenih obveznostih iz naslova sofinanciranja iz EU strukturnih skladov. 
Objekt bo po kon�ani gradnji prenesen v upravljanje izbranemu distributerju. 
 
 
13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 
Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 
Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 
 
Opis podprograma: 
Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in 
Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogo�a 
osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in, ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko 
bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program 
del za potrebe izvrševanja predpisanih del, v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi 
predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo 
na investicije, je predviden v postavki upravljanje in varstvo cest. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o javnih cestah 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Uredba o na�inu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 

državnih cest  
- Pravilnik  o prometni signalizacij in prometni opremi na javnih cestah  
- Pravilnik o na�inu ozna�evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

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

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

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

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

ob�ini Trebnje  
 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 
 
Dolgoro�ni cilji podprograma so: 
- u�inkovito in uspešno vzdrževanje ob�inskih cest, ki bo omogo�ilo �imbolj nemoteno 

in varno odvijanje prometa,  
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- u�inkovito in uspešno varstvo ob�inskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste 
pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogo�a izvajanje gospodarske 
dejavnosti, 

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

Kazalci dolgoro�nega doseganja navedenih ciljev so naslednji: 
-    stroški vzdrževanja po enoti opravljenega vzdrževalnega dela in zimske službe 
- produktivnost izdajanja dovoljenj in soglasij  
- u�inkovitost izdajanja dovoljenj in soglasij (število rešenih zadev, število zadev 

prenesenih iz predhodnega obdobja, število zadev prenesenih v prihodnje obdobje, 
število zavrnjenih vlog, itd.). 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji za leto 2006 so: 

- redno vzdrževanje 240 km lokalnih cest in 30 km javnih poti, 
- 120 izdanih soglasij in dovoljenj za poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitev 

neprometne signalizacije in  priklju�kov na ob�inske ceste. 
 
 Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so: 

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2006, 
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v letu 2006 (po kategorijah cest,  po vrsti 

vzdrževalnih del), 
- število prejetih vlog za soglasja in dovoljenja za poseg v varovalni pas, cestno telo, 

postavitev neprometne signalizacije in priklju�kov na ob�inske ceste in njihov 
status (prejete, prenesene iz prejšnjega obdobja, rešene, zavrnjene, dopolnitve, ...),  

- število prejetih vlog za zapore ob�inskih cest in njihov status (prejete, prenesene iz 
prejšnjega obdobja, rešene, zavrnjene, dopolnitve, ...) 

 
13001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in 
Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, je dejavnost, ki omogo�a 
osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko 
bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje, zajema:  

- pregledniško službo, 
- redno vzdrževanje prometnih površin (�iš�enje in popravila),  
- redno vzdrževanje bankin, 
- redno vzdrževanje odvodnjavanja, 
- redno vzdrževanje brežin,   
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme (�iš�enje, dopolnitve, 

nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule 
prometne signalizacije ali opreme), 

- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,  
- redno vzdrževanje vegetacije, 
- zagotavljanje preglednosti,  
- �iš�enje cest, 
- redno vzdrževanje cestnih objektov (�iš�enje in manjša popravila objektov),  
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- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,  
- intervencijske ukrepe (pri naravnih nesre�ah - neurje, poplave, plazovi, žled - pri 

težjih prometnih nesre�ah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije)  
- zimsko službo in 
- vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih. 

 
Pere� problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše poškodbe 
voziš� zaradi preobremenitev in starosti izvedbe, poškodbe premostitvenih objektov in 
podpornih konstrukcij ter prepustov. S pravo�asnimi vzdrževalnimi ukrepi bi bilo dosti 
manj ogrožanj prometa na cestah. 
 
Naloge rednega vzdrževanja v zimskem �asu so: pripravljalna dela pred nastopom zime, 
nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer ne cestah, odstranjevanje snega na voziš�u in 
cestnih objektih ter posipanje poledenelih in zasneženih voziš� ter obveš�anje javnosti o 
razmerah na cestah. 
 
Zimska služba je neposredno odvisna od geografskega položaja in klimatskih zna�ilnosti 
posameznega odseka ceste v ob�ini, poselitve, od obsega in strukture prometnih 
obremenitev, od elementov ceste in prometne varnosti ter od zakonov in predpisov, ki 
urejajo podro�je rednega vzdrževanja. 
 
Naravne danosti (geografski položaj in klimatske zna�ilnosti) so v ob�ini Trebnje takšne, 
da je zimsko vzdrževanje izredno zahtevno. Po drugi strani je za ob�ino zna�ilna 
razdrobljena poselitev (221 naselij na 317 km2 površine), ki pogojuje številne dnevne 
migracije, kar ve�a zahteve po stalni prevoznosti. Standardi zimske službe so visoki, glede 
na stroške celo previsoki. 
 
Pooblaš�eni koncesionar vzdržuje ceste v zimskem obdobju v prednostnih razredih, ki so 
definirani v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest in  v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju kategoriziranih in 
nekategoriziranih javnih poti v ob�ini Trebnje. 
Za ceste v nižjih prioritetah (III. in IV.)  je predvideno zagotavljanje stalne prevoznosti (z 
uporabo verig) v dnevnem �asu. Praviloma pa je zahtevnost uporabnikov višja, oz. njihova 
pripravljenost za uporabo verig minimalna, zaradi tega so naloge vzdrževalca cest v 
zimskem �asu praviloma zelo obsežne. Zato je zimska služba relativno draga in bi veljalo 
razmisliti o zniževanju standarda vzdrževanja cest v zimskem �asu, vendar to ni odvisno 
samo od cestnega gospodarstva, temve� tudi od zahtev uporabnikov in javnosti v celoti. 
 
Izhodiš�a na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Poglavitno izhodiš�e predstavlja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in sklenjena koncesijska pogodba za vzdrževanje 
ob�inskih cest. Pri pripravi predloga vzdrževanja in varstva ob�inskih cest so bila 
upoštevana še naslednja izhodiš�a: 

- s sprotnimi ukrepi prepre�iti pospešeno propadanje obstoje�ega omrežja ob�inskih 
cest in objektov na njih; 

- z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in gospodarstvo 
ob najbolj obremenjenih cestah; 

- z ukrepi na cesti dose�i urejen videz cest tako, da bodo ceste in njihovo okolje 
prijazne za uporabnike. 
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13002 Upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko  
vzdrževanje), objekti skupne rabe 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
V okviru postavke so zajeti stroški zimskega in letnega vzdrževanja objektov skupne rabe 
(ploš�adi, parkiriš�a) v mestu Trebnje. Višina sredstev ostaja na prvotno planirani ravni. 
 
13003 Upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi 
predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja normalno odvijanje prometa, je predviden program 
del v postavki teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture in je naslednji: 

- sanacija ve�jih poškodb na voziš�ih z namenom zagotavljanja ve�je varnosti v 
prometu in neovirano uporabo prometnih površin,  

- sanacijo premostitvenih in drugih objektov (mostovi, prepusti), 
- postavitev varovalnih ograj, popravila obstoje�ih. 
- ureditev ovir za umirjanje prometa ipd. 

 
13004 Upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti), 
objekti skupne rabe 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
V okviru postavke so zajeti stroški rednega vzdrževanja objektov skupne rabe (plo�niki) v 
mestu Trebnje. Višina sredstev, vklju�no s sredstvi na podprogramu 16039003 – objekti za 
rekreacijo, ostaja na prvotni ravni in se ne spreminja. 
 
 
13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
 
Opis podprograma: 
Investicije v javne ceste so naložbe v pove�anje in ohranjanje premoženja ob�ine. 
Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Obstajajo 
tri vrste investicij: nove, razširitvene in nadomestitvene. 
 
Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa 
so imele druga�en namen kot na novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in 
posodobitev so vlaganja v obstoje�e zmogljivosti javnih cest zaradi pove�anja kapacitet 
javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev 
že obstoje�ih cest in objektov opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v 
sklopu že obstoje�e ceste ali objekta. V prvi dve skupini se uvrš�ajo: 

- novogradnja cest, 
- novogradnja objekta,  
- modernizacija,  
- rekonstrukcija objekta,  
- vgradnja cestnih naprav in ureditev, 
- izgradnja obvoznice,  
- ureditev cest skozi naselje,  
- izgradnja kolesarskih poti,  
- rekonstrukcija ceste, 
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- rekonstrukcija križiš�a,  
- ureditev okolja cest. 

 
Investicije za ohranjanje obstoje�ih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja v javne ceste 
zaradi zamenjave,  intenzifikacije in racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili 
razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko 
obratovanja cest. V to skupino spadajo: 

- preplastitev ceste, 
- obnova ceste, 
- sanacija objekta, prepustov, podpornih in opornih zidov, brežin, plazov,  
- izgradnja nadomestnega objekta. 

 
Po poglavitnem u�inku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine:  

- u�inek ohranjanje omrežja: ukrepa obnova in preplastitev; 
- u�inek pove�anje prometne varnosti: ukrepa križiš�a in ureditve; 
- u�inek zagotavljanje dostopnosti: ukrepi sanacija brežin, plazov, zidov in 

prepustov, sanacije in rekonstrukcije premostitvenih objektov, nadomestne gradnje 
in novogradnje objektov; 

- u�inek zmanjšanje stroškov uporabnikov: ukrepi novogradnje, obvoznice, 
rekonstrukcije ter modernizacije;  

- u�inek izboljšanje bivanja: ukrepa  kolesarske povezave in okolje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o javnih cestah 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Pravilnik o prometni signalizacij in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o na�inu ozna�evanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

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

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

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

in ukrepe za umirjanje prometa na cestah 
- Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v ob�ini Trebnje   
- Odlok o ob�inskih cestah  

 
Kazalci doseganja  ciljev so naslednji: 
- delež sredstev ob�inskega prora�una, namenjen za realizacijo posameznih ciljev  
(ohranjanje omrežja, prometna varnost, znižanje stroškov prevoza, zagotavljanje 
dostopnosti in izboljševanje pogojev bivanja) 
- kazalci stanja ob�inskih cest (pre�na ravnost, nosilnost, drsnost, tehni�ni elementi cest) 
- kazalci stanja objektov (stanje konstrukcije, nosilnost, prometna ustreznost) 
- kazalci uporabe cest (PLDP, strukture, vozni park) 
- kazalci  dostopnosti (stroški potovanja) 
- kazalci prometne varnosti (kazalci stanje prometne varnosti, kazalci odnosa do prometne 
varnosti). 
 
Letni izvedbeni cilji  podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
Letni izvedbeni cilji za leto 2006 so naslednji:  
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- rekonstrukcije cest (LC: Stranje-Žubina, Dol. Nemška vas-Rodine, obmo�je Sotle 
pri Mirni, Zaloka, Kostanjevica, Železno-Vol�ja Jama ter posamezni odseki javnih 
poti, v skladu s sprejetimi na�rti posamezne KS) 

- preplastitve cest ( LC: Ševnica-Kriška Reber, Vrbovec, Brezovica-Ševnica, Vol�je 
Njive, Mokronog, Preloge, Ra�je selo, Orlaka, Ornuška vas-Trebelno in posamezni 
odseki JP, po programih KS) 

- dokon�anje del na izgradnji plo�nika ob LC (obmo�je Prelog) 
- sanacije objektov (kamniti most Stranje). 

Sredstva se pove�ujejo preko 100% in v letu 2006 znašajo 133.650.000 SIT (lokalne ceste) 
in 52.000.000 SIT (javne poti). 
 
V okviru prora�unske postavke 13023 – novogradnje v okviru ZN so planirana sredstva za 
dokon�anje cestnega omrežja v zazidalnem kompleksu Obrtna cona Trebnje ter planirano 
izgradnjo le-tega v stanovanjskem obmo�ju Cviblje. Višina planiranih sredstev ostaja na 
ravni, ki je bila opredeljena s spremembo prora�una za leto 2005 in s prora�unom 2006. 
 
Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 
Modernizacije cest so manjše rekonstrukcije, za katere je zna�ilna zamenjava 
makadamskega voziš�a z asfaltnim. S tem je omogo�eno izboljšanje nivoja transportnih 
uslug ter izboljšanje povezanosti in dostopnosti do posameznih krajev. V ob�ini Trebnje je   
še cca 13 km  lokalnih cest z makadamskim voziš�em in blizu 77 km JP v enaki izvedbi.  
 
Preplastitve  
Preplastitve so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je 
dolgoro�nejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se ob�asno glede na stopnjo 
dotrajanosti ali poškodovanosti cest. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti voziš� se 
ocenjuje vizualno po metodi modificiranega švicarskega indeksa (MSI). 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se izvršuje 
preko NRP  
Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vklju�eni v NRP.  
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Razdelitev sredstev znotraj prora�unske postavke 13005 – Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja ob�inskih cest: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprejeti prora�un Predlog 
za leto 2006 rebalansa 2006 

KS

1. �atež
5.000.000 5.000.000

2. Dobrni�
Rekonstrukcija LC Železno-Lisec-Vol�ja Jama 10.000.000

0 1.100.000
3.

7.000.000 7.000.000

4. Mirna
0 1.850.000

10.000.000 22.000.000
1.000.000 2.000.000
5.000.000 5.000.000

5.
2.000.000 2.000.000
6.000.000 8.600.000
3.000.000 10.000.000
2.000.000 2.000.000

0 1.000.000
6.

0 4.100.000
7.

4.000.000 4.000.000
8.

Razširitve in sanacije za Zaloko 2.500.000
10.000.000 25.000.000

0 0
9. Trebelno

4.000.000 0
0 7.000.000

10. Trebnje
Izdelava muld ob LC za Grmado 0 2.000.000

11.
0 1.500.000

5.000.000 10.000.000

skupaj SIT64.000.000 133.650.000

LOKALNE CESTE

Sanacija in preplastitev LC Ševnica- Kriška Reber

Preplastitev LC v obmo�ju Vrbovca
Dol. Nemška vas
Razširitev LC v obmo�ju D. Nemška vas- Rodine

Preplastitev Brezovica-Ševnica
Rekonstrukcija v obmo�ju Sotle
Razširitev serpentin Praprotnica
Preplastitev LC Mirna-Vol�je Njive
Mokronog
Preplastitev LC Mokronog-meja s KS Trebelno
Plo�niki ob LC v Prelogah
Preplastitev LC v obmo�ju Prelog
Sanacija mostu v Ostrožniku
Dokon�anje muld ob LC
Ra�je selo
Preplastitev LC v obmo�ju Ra�jega sela
Sela pri Šumberku
Preplastitev LC Sela-Orlaka
Šentrupert

Modernizacija LC do Kostanjevice
Preplastitev LC v Vrh-Hrastno

Preplastitev LC v obmo�ju �užnje vasi
Preplastitev LC Trebelno-Ornuška vas

Veliki Gaber
Dokon�anje sanacije kamnitega mostu Stranje
Razširitev LC pri Stranju in preplastitev voziš�a
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Razdelitev sredstev znotraj prora�unske postavke 13005 – Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja ob�inskih cest ter znotraj prora�unske postavke 13006 – Investicije in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti ter trgov v KS : 
 

Krajevna skupnost LOKALNE CESTE  JAVNE 
POTI 

   

  Program Planirani viri sredstev Program Planirani viri sredstev LC in JP skupaj  

  2006 Ob�ina KS 2006 Ob�ina KS (SIT) 

1. �atež 5.000.000 5.000.000 0 1.500.000 450.000 1.050.000 6.500.000 
2. Dobrni� 11.100.000 11.100.000 0 3.000.000 1.200.000 1.800.000 14.100.000 
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 30.850.000 28.850.000 2.000.000 6.000.000 1.200.000 4.800.000 36.850.000 
6. Mokronog 23.600.000 23.600.000 0 6.000.000 1.800.000 4.200.000 29.600.000 
7. Ra�je selo 4.100.000 4.100.000 0 2.500.000 500.000 2.000.000 6.600.000 
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 2.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 

10. Šentlovrenc 0 0 0 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000 
11. Šentrupert 27.500.000 24.800.000 2.700.000 6.000.000 2.400.000 3.600.000 35.500.000 
12. Štefan 0 0 0 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000 
13. Trebelno 7.000.000 7.000.000 0 4.000.000 1.600.000 2.400.000 11.000.000 
14. Trebnje 2.000.000 2.000.000 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 11.500.000 11.500.000 0 3.000.000 600.000 2.400.000 14.500.000 

 SKUPAJ 133.650.000 128.250.000 5.400.000 52.000.000 15.350.000 36.650.000 185.650.000 

 
 
 
13029003 
Urejanje cestnega prometa 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma urejanje cestnega prometa se bodo opravljale aktivnosti  na 
vzdrževanju horizontalne in vertikalne cestne signalizacije, na novo se uvaja sofinanciranje 
avtobusnih postajališ� na šolskih avtobusnih linijah, stroški vodenja banke cestnih 
podatkov ter aktivnosti, ki jih bodo krajevne skupnosti vodile iz naslova NUSZ na 
podro�ju urejanja prometa. 
V prora�unski postavki 13008 so zajeti stroški upravljanja in teko�ega vzdrževanja 
prometne signalizacije in neprometnih znakov, v prora�unski postavki 13009 so 
opredeljeni stroški sofinanciranja avtobusnih postajališ� in v prora�unski postavki 13011 
stroški vzdrževanja in nadgradnje baze prometnih (cestnih) podatkov. 
 
 
13029004 
Cestna razsvetljava 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma se bo izvajala javna razsvetljava zazidalnih kompleksov, ki so v 
fazi na�rtovanja oziroma izvajanja (Cviblje, Obrtna cona), kjer se investicijska sredstva 
neposredno zagotavljajo v prora�unu za posamezni projekt; preko investicijskih transferov 
iz naslova NUSZ pa se bodo sredstva zagotavljala posameznim KS za potrebe gradnje, 
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investicijskega in teko�ega  vzdrževanja sistemov javne razsvetljave.    
 
13029006 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
V podprogramu, pod prora�unsko postavko 13018 – Sofinanciranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja na državnih cestah je opredeljeno sofinanciranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. V letu 2006 bo Ob�ina Trebnje 
sofinancirala izgradnjo plo�nikov (in ostale komunalne ureditve z JR v sklopu plo�nika) ob 
regionalnih cestah v Štefanu (dodajajo se sredstva v višini 15.000.000 SIT), kjer  se bo 
nadaljevala izgradnja plo�nika v dolžini cca 350 m, ter ureditev in sanacija starotrškega 
jedra s plo�nikom ob R-cesti v Mokronogu, kjer se sredstva pove�ujejo za 10.000.000 SIT. 
V okviru prora�unske postavke, konta 4208 na�rti in druga projektna dokumentacija, se 
zagotavljajo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo plo�nika, ki bo 
povezoval obstoje�o obrtno cono z nanovo izgrajeno obrtno cono - plo�nik ob regionalni 
cesti R1-215 Trebnje-Mirna, odsek mimo novega dela Obrtne cone. 
 
 
1303 
Železniški promet in infrastruktura 
 
13039001 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
 
13009 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov 
 
Sprejetje sklepa Ob�inskega 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 2006 pristopi k zavarovanju prehoda 
na Mirni, v naslednjih letih pa na Vel. Loki. Na tem projektu se pri�akuje tudi 
sofinanciranje Agencije za železniški promet v višini 50% od celotne investicije. 
Sredstva v letu 2006 se pove�ujejo zaradi nerealiziranega dela projekta v letu 2005. 
 
 
14 
GOSPODARSTVO 
 
1402 
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
Opis programa: 
Podro�je za razvoj podjetniškega sektorja je usmerjeno v uresni�evanje temeljnega 
dolgoro�nega cilja gospodarskega razvoja Slovenije, pove�evanje konkuren�nosti podjetij 
in države. Politika se bo izvajala v okviru integralnega programa za spodbujanje 
podjetništva in konkuren�nosti. Usmeritve za delovanje regionalne in ob�inske politike 
izhajajo iz programa prenove kot dela Strategije regionalnega razvoja Slovenije. Za njeno 
u�inkovito izvajanje bo klju�nega pomena hkratno izgrajevanje strategij, instrumentarija in 
organiziranosti. Lokalna skupnost usmerja del sredstev v sklade za spodbujanje in 
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promocijo investicij, kjer postaja vedno bolj pomemben poudarek na nematerialni pomo�i, 
na financiranju informacijske mreže, svetovanj, poklicnega usposabljanja ter druge akcije, 
ki se osredoto�ajo na znanje in informacije kot nosilca razvoja.  
 
Za pospešen razvoj malih podjetij je potrebno posebno pozornost posvetiti razvoju 
�loveških virov. Pojem �loveški viri ozna�uje: 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 omogo�ajo pripravljenost posameznikov za 
kreacijo socialnega kapitala.   
Obseg in kakovost �loveških virov merimo z izobraženostjo, ravnijo pismenosti in 
udeležbo v vse življenjskem u�enju, zato je nujno potrebno: 
• Informiranje in pove�anje znanja za razvoj podjetništva za mlade, ženske in ostalo 

prebivalstvo. Vzpostaviti kulturo vse življenjskega u�enja 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 pri�akovati ve�jega dodatnega zaposlovanja v ve�jih podjetjih, je nujno 
potrebno spodbujati malo gospodarstvo. Ob�ina Trebnje je na podro�ju obrtništva precej 
»mo�na« ob�ina. 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 ob�ina, ampak tudi regija kot celota, mo�no zaostaja za slovenskim 
povpre�jem.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Pri pripravi plana razvojnih programov na podro�ju gospodarskega razvoja ob�ine, 
pospeševanja podjetništva in obrti, se upoštevajo smernice razvoja iz naslednjih 
razpoložljivih dokumentov: 
��Zakon o lokalni samoupravi  
��Zakon o javnih financah  
��Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 83/03 – uradno 

pre�iš�eno besedilo) 
��Regionalni razvojni program za JV Slovenijo  
��Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in 

podjetništva v Ob�ini Trebnje (UL RS, št. 49/02) 
 
Cilji programa: 
Najpomembnejši cilj na podro�ju malega gospodarstva je uveljavitev gospodarstva ob�ine 
Trebnje v regiji, v Sloveniji in navsezadnje tudi v Evropski uniji. Potrebno je pove�evati 
konkuren�nost že obstoje�ih, 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 
razli�na podro�ja.  
Z namenom najpomembnejšega cilja pa se dolo�a naslednje poglavitne razvojne cilje: 

��pove�anje novih in, v okviru možnosti, varovanje obstoje�ih delovnih mest, 
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��pove�anje malih in srednjih podjetij, 
��skladen notranji razvoj ob�ine, 
��ve�ja strokovna usposobljenost zaposlenih v podjetjih, 
��izboljšanje konkuren�nih sposobnosti podjetja, 
��vzpodbujanje podjetništva med mladimi. 

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

��pospeševali celovit razvoj podjetništva, vklju�ujo� spodbujanje razvoja in 
tehnološkega posodabljanja, 

��izboljšali infrastrukturo, predvsem pa razvijali ugodnejše okolje za podjetnike 
za�etnike, 

��skrbeli za pove�anje inovativnosti, podjetnosti ter razvijanje novih znanj in 
spretnosti  �loveških virov ter prispevali k zaposlovanju, 

��izboljšali stanje na podro�ju ekologije.  
 
 
14029001 
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
14003 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov, poslovnih na�rtov in sofinanciranje 
programov Podjetniške sheme 
 
V okviru prora�unske postavke se namenjajo sredstva za pokrivanje stroškov delovanja 
Garancijske sheme za Dolenjsko in za stroške delovanja mikrokreditne sheme, ki so 
namenjeni ugodnejšemu namenskemu kreditiranju majhnih podjetnikov (investicijskih 
posojil) in izdajanju garancij za posojila in projekte ugodnejšega kreditiranja malih 
podjetnikov pri samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest ter za posojilo 
(obratna sredstva) delodajalcem, ki so prejeli investicijsko posojilo za nakup opreme. 
 
Prav tako se predvideva sofinanciranje stroškov izobraževanj, usposabljanj, animacijskih 
delavnic podjetnikov ter stroškov ve�erne šole podjetništva, katerih organizator je PC 
Novo mesto, kot RRA tudi za obmo�je ob�ine Trebnje. V primeru interesa se zagotavljajo 
tudi sredstva za izvedbo podjetniških krožkov.  
Zagotavlja se sredstva za izvedbo projekta za spodbujanje inovativne dejavnosti v 
podjetništvu in povezovanje v grozde – nadaljevanje Dolenjskega turisti�nega grozda. V 
okviru spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki se sofinancirajo stroški, ki so jih 
imeli inovatorji z inovacijo do višine 50 % upravi�enih stroškov. Interes po povezovanju 
majhnih podjetij in podjetnikov bo PC Novo mesto vzpodbudil z izvedbo javnega razpisa 
za sofinanciranje dela upravi�enih stroškov, ki jih imajo podjetja pri povezovanju.  
 
14004 Podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje drobnega gospodarstva, 
izobraževanje podjetnikov) 
 
Subvencioniranje obrestne mere kreditov za investicije podjetnikov in obrtnikov iz ob�ine 
Trebnje se namerava izvajati tudi v letu 2006, na podlagi sprejetega Pravilnika o 
subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v ob�ini. 
Namen subvencioniranja izobraževalnih seminarjev je seznanjanje, izobraževanje in 
informiranje z novostmi na podro�ju zakonodaje, podjetnikov in obrtnikov iz naše ob�ine. 
Izobraževanja izvajajo pooblaš�ene institucije (Obmo�na obrtna zbornica, Gospodarska 
zbornica). 
Sredstva za izobraževanje podjetnikov se v letu 2006 pove�ujejo za 1.000.000 SIT. 
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Gre za državne pomo�i, katere sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa za leto 
2006 in sprejetega pravilnika.  
 
 
1403 
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
Turizem se opredeljuje kot najve�ja svetovna gospodarska dejavnost in eden od 
pomembnejših faktorjev ekonomskega razvoja. Turizem temelji na izhodiš�nih potrebah in 
vrednotah sodobnega �loveka, zato je turisti�no povpraševanje na globalni in dolgoro�ni 
ravni eno najbolj stabilnih, na lokalni ravni pa tudi eno najbolj nepredvidljivih poslovnih 
podro�ij. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Pri pripravi plana razvojnih programov na podro�ju turizma se upoštevajo smernice 
razvoja iz naslednjih razpoložljivih dokumentov: 
��Zakon o lokalni samoupravi  
��Zakon o javnih financah  
��Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
��Zakon o spodbujanju razvoja turizma  
��Strategija trženja slovenskega turizma 2003 - 2006 
��Projekt razvoja turizma v ob�ini Trebnje, 1992, dopolnjen 1994 
��Strategija trajnostnega razvoja Dolenjske in Bele Krajine (do leta 2006) 
��Strategija razvoja slovenskega turizma 2002 – 2006 (Vlada Republike Slovenije, 

Ministrstvo za gospodarstvo) 
��Regionalni razvojni program za JV Slovenijo  
��Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turisti�nih poti v ob�ini Trebnje 
��Pravilnik o sofinanciranju programov turisti�nih društev v Ob�ini Trebnje  
 
Razvoj turizma v ob�ini Trebnje je mogo� le ob celovitem razvoju, zato morajo biti 
aktivnosti usmerjene v kvalitetno ponudbo nosilcev razvoja turizma, ki je odvisna od 
posameznika. Turisti�na ponudba mora biti organizirana, zagotoviti je potrebno 
funkcionalno in dopolnilno izobraževanje. Oblikovati in izvajati kvalitetne, potrebam 
turisti�nega gospodarstva prilagojene promocije turisti�ne ponudbe ob�ine Trebnje. 
Spodbujati razvoj turizma in gostinstva, vlaganj v razvoj obstoje�ih in novih turisti�nih 
produktov ter skupne turisti�ne infrastrukture, ki povezuje ponudbo posameznih obmo�ij 
ter temelji na izkoriš�anju primerjalnih prednosti in tržnih niš. Razvijati promocijo 
predvsem na posebnostih, preko katerih je naša ob�ina prepoznavna v širšem prostoru 
celotne Slovenije.  
 
Cilji: 

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

potrebe turizma. 
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14039001  
Promocija ob�ine 
 
Zastopanost naše ob�ine na Sejmu po�itnic je v preteklih letih že kar tradicionalna, glede 
na to, da število razstavljavcev in obiskovalcev vsako leto upada, se je naša ob�ina že leta 
2004 predstavila v navezi s sosednjimi ob�inami (Dolenje in Bele krajine) – na skupni 
predstavitvi. Podobno predstavitev Ob�ina na�rtuje tudi v letu 2006.  
 
14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti 
 
V letu 2005 je Ob�ina izvedla javno naro�ilo za »Zasnovo in tisk monografije o ob�ini 
Trebnje z naslovom V objemu Temenice in Mirne«, na podlagi sklenjene pogodbe je 
potrebno v letu 2006 zagotoviti del finan�nih sredstev za izdelavo knjige.  
V letu 2005 je Ob�ina podpisala pogodbo, s katero bo iz sredstev ob�inskega prora�una 
zagotovila potrebna sredstva za potrebe sofinanciranja dopolnitve obstoje�ih razvojnih 
programov podeželja in oblikovanje LAS, zaradi prilagoditve Predlogu Uredbe Sveta o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za 
programsko obdobje od 2007 do 2013.  
 
V letu 2005 je bila sklenjena pogodba za izdelavo »Strategije razvoja turizma v ob�ini 
Trebnje«, del sredstev je vezan na izpolnitev pogodbenih obveznosti. 

 
Ob�ina Trebnje, kot podpisnica »Sporazuma o izvajanju projekta Po poteh dediš�ine 
Dolenjske in Bele krajine« za obdobje 2006 – 2008 zagotavlja v skladu s podpisanim 
sporazumom dogovorjena sredstva za aktivnosti in delovanje navedenega projekta tudi v 
letu 2006. 
 
Že v letu 2003 je naša ob�ina pristopila v enotno ra�unalniško podprt slovenski turisti�ni 
informacijski portal:  http://www.slovenia-tourism.si/, za kar je potrebno nameniti del 
finan�nih sredstev.  
 
Financirati in sofinancirati nameravamo promocijski material. Financiranje in 
sofinanciranje materiala bo odvisno od ponudbe oz. povpraševanja na turisti�nem trgu. 
Glede na majhne zaloge bo potrebno dolo�en material oz. zloženke ponatisniti. 
 
 
14039002  
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
14009 Sofinanciranje programa turisti�nih društev in ustanov 
 
V letu 2003 je Ob�ina Trebnje sprejela Pravilnik o sofinanciranju programov turisti�nih 
društev v Ob�ini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03), kjer so dolo�ena merila in kriteriji, na 
podlagi le-teh pa se sofinancirajo programi turisti�nim društvom v ob�ini Trebnje iz 
ob�inskega prora�una. 
 
Skladno s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju vzdrževanja turisti�nih poti v ob�ini 
Trebnje (Ur. l. RS, št. 31/01) se sredstva namenijo tudi za sofinanciranje vzdrževanja 
turisti�nih poti v ob�ini Trebnje. Turisti�ne poti iz naše ob�ine se promovira preko zloženk 
na raznih sejmih, prireditvah, predstavah, svetovanje turistom in obiskovalcem naše 
ob�ine. Prav zaradi tega morajo biti le-te urejene, lahko prehodne, morebiti ozna�ene,…..  
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Sredstva se namenijo delovanju Turisti�no informacijskega centra v Trebnjem.  
 
14010 Sofinanciranje turisti�nih prireditev 
 
Prireditev »Iz trebanjskega koša« je bila v letu 2005 zelo uspešna in je postala 
tradicionalna. Del sredstev za izvedbo prireditve se nameni tudi v ob�inskem prora�unu za 
leto 2006. 
 
 
15  
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE  
 
1502 
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
V okviru programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor se bodo opravljale 
strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na 
izvajanje zakonodaje na podro�ju varstva okolja in spremljanje stanja varstva okolja v 
ob�ini.   
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGDJ (Uradni list RS, št.31/1993 in 30/98) 
-     Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004) 
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 UPB1; uradno pre�iš�eno besedilo (Uradni list 

RS, št. 102/04, 14/05-popr.)) 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-UPB1; uradno 

pre�iš�eno besedilo (Uradni list RS, št. 83/03) 
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO (Uradni list RS, št. 

2/2006) 
- Uredba o posebnih varstvenih obmo�jih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 45/04 in 

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

RS, št. 96/2004) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list Republike Slovenije, št. 

56/1999, 64/01) 
- Zakon o upravnih taksah ZUT-UPB2; uradno pre�iš�eno besedilo (Uradni list RS, 

št. 114/05 )  
- Zakon o zdravstveni inšpekciji ZZdrl-UPB1; uradno pre�iš�eno besedilo (Uradni 

list  
      RS, št. 36/2004 in 47/04) 
- Pravilnik o projektni in tehni�ni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004 in 

54/05)  
 
Dolgoro�ni cilj podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev:  
Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji ob�anov z 
zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne u�inkuje škodljivo na zdravje 
ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja v mestih ter še posebej zagotoviti 
ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno 
ravnanje in upravljanje z vodami, ki vklju�uje skrb za vodne bilance in za smotrno uporabo 
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vode kot naravnega vira. V okviru Operativnega programa �iš�enja in odvajanja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda se mora postaviti okoljske prioritete.  
Kazalec za doseganje nenehnega izboljševanja na podro�ju varstva okolja je uvedba 
ustreznega ravnanja z okoljem na celotnem obmo�ju ob�ine.  
 
Letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:  
Glavni izvedbeni cilj bo izvajanje nove okoljevarstvene zakonodaje. Za�elo se bo s 
pripravo okoljskih predpisov v skladu z novo zakonodajo. Ažurirale se bodo evidence v 
okviru operativnega programa odvajanja in �iš�enja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda.  
 
 
15029001 
Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
Opis podprograma:  
V okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki se bodo opravljale strokovne, 
analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje 
zakonodaje na podro�ju zbiranja in ravnanja z odpadki; spremljanje stanja zbiranja in 
ravnanja z odpadki v ob�ini; potrjevanje ob�inskih predpisov.    
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja podro�je odpadkov, je Pravilnik o ravnanju z 
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03). Tega dopolnjujeta dve h�erinski 
skupini predpisov. V prvo spadajo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov 
(npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami ipd.) in v 
drugo predpisi, ki obravnavajo zahteve po posameznih dovoljenjih in pogoje o obratovanju 
objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje, mehansko in biološko 
obdelavo odpadkov itd. ). Komunala Trebnje mora za odlagališ�e nenevarnih odpadkov 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in izvesti postopke v skladu z direktivo IPPC.  
 
Dolgoro�ni cilj podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev:  
Osnovni cilj je zmanjševanje nastajanja in prepre�evanje nastajanja odpadkov, upravljanje 
z viri in integralna gospodarska politika.  
Kazalec za doseganje nenehnega izboljševanja na podro�ju ravnanja z odpadki je uvedba 
ustreznega ravnanja z odpadki na obmo�ju ob�ine.  
 
Letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:  
Izvedbeni cilji na podro�ju zbiranja in ravnanja z odpadki so: 
• dokon�na sanacija odlagališ�a komunalnih odpadkov na Cvibljah in izvajanje 

okoljskega monitoringa, 
• gradnja zbirnega centra na deponiji Globoko ter 
• gradnja dostopne ceste na odlagalno polje deponije Cviblje. 
 
Poleg tega se bodo ažurirale evidence v okviru operativnega programa ravnanja z odpadki, 
h kateremu se pristopi v letu 2006. Za zgoraj naštete naloge se v prora�unu 2006 namenijo 
sredstva v skladu s programsko klasifikacijo.  
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Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 15029001 – ravnanje z odpadki: 
 

                                              v 000 SIT 

Zap. Št. Ime investicije 15001 15007 15023 SKUPAJ 

1 GLOBOKO 90 1.600 70.770 72.460 
2 CVIBLJE 13.030 500  13.530 

SKUPAJ 13.120 2.100 70.770 85.990 
 

Indeks pove�anje sredstev, glede na prvotno planirana (prora�un 2006) na podprogramu 
15029001 – ravnanje z odpadki, znaša 128,2.  
 
 
15029002 
Ravnanje z odpadno vodo 
 
Opis podprograma:  
V okviru podprograma ravnanje z odpadno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, 
razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na 
podro�ju ravnanja z odpadno vodo ter spremljanje stanja varstva okolja v ob�ini. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
• Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO (Uradni list RS, št. 2/2006) 
• Pravilnik o odvajanju in �iš�enju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni  
      list RS, št. 105/02 in 50/04)  
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) 
Na podro�ju ravnanja z odpadno vodo ima ob�ina glede na razdrobljenost in demografsko 
strukturo obmo�ja veliko težav. V ob�ini so kanalizacijski sistemi zasnovani in izvedeni le 
v ve�jih naseljih, katere je potrebno dograjevati in ustrezno vzdrževati.  
 
Dolgoro�ni cilj podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev:  
Osnovni cilj je zagotavljanje ustreznega odvajanja in �iš�enja komunalnih odpadnih voda. 
Glede obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem mora 
ob�ina upoštevati naslednje roke, ki bodo opredeljeni z Operativnim programom odvajanja 
in �iš�enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v ob�ini Trebnje:   
- obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem za  
      obmo�ja poselitve 15.000 – 100.000 PE                                                                   2010   
- obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem za  
      obmo�ja poselitve 2.000 – 15.000 PE                                                                       2015  
- obveznosti izgradnje �istilnih naprav s pripadajo�im kanalizacijskim omrežjem za  
      obmo�ja poselitve > 10.000 PE                                                                                 2008               
 
Letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:  
Izvedbeni cilji na podro�ju ravnanja z odpadno vodo so: 

- rekonstrukcija in dograditev lo�enega kanalizacijskega omrežje Mirna – Roje, 
- rekonstrukcija in dograditev lo�enega kanalizacijskega omrežja Trebnje – Stari trg, 
- dograditev kanalske veje �atež, 
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- priprava projektne dokumentacije za kanalizacijske sisteme Veliki Gaber, Dolenja 
Nemška vas, Šentrupert, Studenec, Štefan, Kamni Potok, Industrijska cona Velika 
Loka, Blato - Ra�je selo, 

- dograditev lo�enega kanalizacijskega omrežja v zazidalnem kompleksu Obrtna 
cona ter pri�etek gradnje v stanovanjskem obmo�ju Cviblje. 

Poleg širitve oziroma dograditve kanalizacijskih omrežij je predvidena sanacija objektov za 
�iš�enje odpadnih voda na Mirni in Mokronogu ter priprava projektne dokumentacije za 
tovrstne objekte v Velikem Gabru, Šentrupertu in Blatu. 
 
Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 15029002 – ravnanje z odpadno vodo 
 
 

Indeks pove�anja sredstev, glede na prvotno planirana (prora�un 2006) na podprogramu 
15029002 – ravnanje z odpadno vodo, znaša 210,4.  
 
 
15029003 
Izboljšanje stanja okolja 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma izboljšanja stanja okolja je planirana  na�rtovana akcijska naloga na 

                                              

B.  �ISTILNA NAPRAVE 
1 MIRNA 10.000 5.000 360 80.000 5.000   100.360 
2 VEL. GABER  3.000      3.000 
3 ŠENTRUPERT  4.000 240     4.240 
4 MOKRONOG   240 25.000    25.240 
5 BLATO  2.000 120     2.120 

SKUPAJ 10.000 14.000 960 105.000 5.000 0 0 134.960 

SKUPAJ   A+B 14.000 70.000 3.000 165.000 5.000 101.246 10.000 368.246 

 

A. KANALIZACIJA  
 Ime investicije 15008 

 (4208) 
15008 
(4311) 

15009 
(4029) 

15024 
(4311) 

16028 
(4206) 

15021 
(4204) 

JP 
amort 

SKUPAJ 
v 000 SIT 

1 MIRNA 1.000 20.000 360 25.000   5.000 51.360 
2 STARI TRG-

PRAPRO�E 
 10.000 480 20.000   5.000 35.480 

3 VELIKI GABER  8.000      8.000 
4 D. NEMŠKA VAS  4.000 240     4.240 
5 ŠENTRUPERT  2.000      2.000 
6 �ATEŽ  2.000 360 15.000    17.360 
7 STUDENEC 3.000       3.000 
8 ŠTEFAN  6.000 360     6.360 
9 BLATO-RA�JE 

SELO 
 4.000 240     4.240 

10 ZAZIDALNI 
KOMPLEKSI 

     101.246  101.246 

SKUPAJ 4.000 56.000 2.040 60.000 0 101.246 10.000 233.286 
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obmo�ju ob�ine Trebnje »2006-leto ekologije (varstva okolja)«.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (Uradni list RS, št. 2/06) je osnovni 
strateški dokument na podro�ju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in 
kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.  
 
Cilji podprograma: 
• sodelovanje v projektih za reševanje skupnih okoljskih problemov, 
• udeležba javnosti v procesih varstva okolja, 
• sodelovanje organizacij in podjetij na podro�ju varstva okolja in rabe naravnih virov na 

obmo�ju ob�ine, 
• izboljšanje okoljskih razmer – zmanjšanje onesnaženosti in prepre�evanje okojskih 

tveganj, 
• ve�ja ozaveš�enost prebivalstva glede �istega okolja, 
• izdelava programa �iš�enja in varovanja okolja, 
• vzpostavitev sodelovanja pri izvedbi �istilnih akcij. 
 
15025 Izboljšanje stanja okolja  
 
Programi varstva okolja, ki jih v skladu z zakonodajo lahko sprejme ob�ina, bodo 
obravnavali predvsem kazalce, ki se nanašajo na 1. kakovost zraka, 2. kakovost vode, 3. 
porabo vode, 4. porabo energije, 5. emisije toplogrednih plinov, 6. ravnanje z odpadki in 7. 
obvladovanje hrupa. 

 
  

1506 
Splošne okoljevarstvene storitve 
 
Opis podprograma:  
V okviru podprograma informacijski sistem varstva okolja in narave se bodo izvajale 
strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na 
izvajanje zakonodaje na podro�ju varstva okolja; spremljanje stanja varstva okolja v 
ob�ini. Zakon o varstvu okolja v svojem 97. �lenu dolo�a, da ob�ina lahko zagotavlja 
neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo podrobnejši ali posebni monitoring 
stanja okolja, zbrane podatke pa mora brezpla�no posredovati ministrstvu.   
  
 Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004) 
- Zakon o informacijah javnega zna�aja ZDIJZ ( Uradni list RS, št. 61/05, 109/05,  
      113/05)  

Osnovni cilj je zagotavljanje monitoringa stanja okolja.  
  
Letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja  
Glavni izvedbeni cilj bo izvajanje nove okoljevarstvene zakonodaje. Ažurirale se bodo 
evidence v okviru monitoringa stanja okolja.  
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15069001  
Informacijski sistem varstva okolja in narave  
  
 
15020 Meritve onesnaženosti  
  
V okviru prora�unske postavke so zajeti stroški analiz pitne vode, kopalne vode (Mirna, 
Temenica), ki jih Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto kontinuirano izvaja na vseh 
vaških sistemih pitne vode ter na prej omenjenih obmo�jih, primernih za kopanje v 
naravnih vodotokih. Sredstva v okviru te prora�unske postavke se ne spreminjajo. 
  
15022 Operativni programi varstva okolja  
  
Operativne programe za svoje obmo�je lahko sprejme Ob�ina ob smiselni uporabi dolo�b 
35., 36. in 37. �lena Zakona o varstvu okolja. Operativni program ne sme biti v nasprotju z 
nacionalnim programom (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja) in 
državnimi operativnimi programi varstva okolja.   
  
Za letošnje leto se planira pripravo operativnega programa na podro�ju odpadnih voda, ki 
bo prikazal projekcijo kanalizacijskih sistemov in �istilnih naprav do leta 2017 ter na 
podro�ju ravnanja z odpadki. Pripravi obeh programov sta pogojeni z novo zakonodajo 
(Zakon o izvrševanju prora�una za leti 2006 in 2007), ki brez teh programov v letu 2007 
onemogo�a ob�inam koriš�enje sredstev iz naslova okoljskih dajatev. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  
 
1602 
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
  
Opis podprograma: 
V okviru podprograma prostorsko na�rtovanje se bodo opravljale strokovne, analitske, 
razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na implementacijo zakonodaje 
na podro�ju urejanja prostora. To pomeni izvajanje ukrepov celovite zemljiške politike, 
prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja v prostoru, sodelovanje v projektih 
urejanja prostora z republiške pristojnosti, na�rtovanje prostorskih ureditev ob�inskega 
pomena, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš� in objektov v ob�ini in 
nadzor gradnje v okviru lokacijskih na�rtov. 
  
Zakonske in druge pravne podlage: 

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

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO – 1 – UPB1), 
- podpisane in ratificirane mednarodne konvencije, 
- sprejeti mednarodni dogovori o sodelovanju. 

  
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
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Dolgoro�ni razvojni cilj implementacije zakonodaje na podro�ju urejanja prostora je 
doseganje želenega stanja v prostoru, ki omogo�a konkuren�nost ob�ine, kvalitetno bivanje 
in zagotavljanje vklju�enosti ob�ine v prostorski razvoj državnega in evropskega prostora.   
  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev: 
Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje. Za�elo se bo s 
pripravo prostorskih aktov ob�ine v skladu z novo zakonodajo. Ažurirale se bodo evidence 
stavbnih zemljiš� in vršil se bo nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave. 
  
 
16029001 
Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 
  
Opis podprograma: 
V okviru podprograma so zajeti stroški teko�ega ažuriranja in vzdrževanja evidence 
stavbnih zemljiš� in objektov v ob�ini. 
 
16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš� in objektov v ob�ini 
  
Sredstva na tej postavki ostajajo v višini, kot so bila predvidena. 
 
 
16029002 
Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
  
16004 Nadzor na obmo�ju ZN – koordinator, gradbeni nadzor 
  
Predvidena sredstva v višini 8.436.000 SIT so namenjena za pla�ilo nadzornika in 
koordinatorja pri gradnjah gospodarske javne infrastrukture v obmo�jih, ki se urejajo z 
izvedbenimi na�rti. Tak nadzor in koordinacija se vršita pri gradnji infrastrukture v okviru 
obmo�ja ZN Stari trg – DSO in Obrtne cone Trebnje. V letu 2006 pa se predvideva tudi v 
Industrijski coni Trebnje in v eni ureditveni enoti na Cvibljah. 
 
 
16029003 
Prostorsko na�rtovanje 
  
Opis podprograma: 
V okviru podprograma prostorsko na�rtovanje se bodo opravljale strokovne, analitske, 
razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na implementacijo zakonodaje 
na podro�ju urejanja prostora. To pomeni izvajanje ukrepov celovite zemljiške politike, 
prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja v prostoru, sodelovanje v projektih 
urejanja prostora z republiške pristojnosti, na�rtovanje prostorskih ureditev ob�inskega 
pomena, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš� in objektov v ob�ini in 
nadzor gradnje v okviru lokacijskih na�rtov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03-ZZk-1), 
• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO – 1 – UPB1), 
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• podpisane in ratificirane mednarodne konvencije, 
• sprejeti mednarodni dogovori o sodelovanju. 
 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Dolgoro�ni razvojni cilj implementacije zakonodaje na podro�ju urejanja prostora je 
doseganje želenega stanja v prostoru, ki omogo�a konkuren�nost ob�ine, kvalitetno bivanje 
in zagotavljanje vklju�enosti ob�ine v prostorski razvoj državnega in evropskega prostora.   
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev: 
Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje. Za�elo se bo s 
pripravo prostorskih aktov ob�ine v skladu z novo zakonodajo. Ažurirale se bodo evidence 
stavbnih zemljiš� in vršil se bo nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave. 
 
16005 Prostorski dokumenti 
 
Predvidena sredstva se pove�ajo in znašajo 55.000.000 SIT, ker v letu 2005 ni bil pri�et 
postopek priprave strategije prostorskega razvoja ob�ine in prostorski red ob�ine. S 
postopkom ni bilo pri�eti, ker je Ministrstvo za okolje in prostor naznanilo sprejetje 
interventne zakonodaje, ki bi pomenila bistveno spremembo pri pripravi prostorskih aktov. 
Ker predvidena zakonodaja še ni bila sprejeta, je zaradi zavezujo�ega roka nujno pri�eti s 
pripravo prostorskih aktov. 
V skladu z zakonom o urejanju prostora se bo pri�ela priprava Strategije prostorskega 
razvoja ob�ine Trebnje z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami ter urbanisti�nimi 
zasnovami ter Prostorski red ob�ine Trebnje. Prostorski akti morajo biti pripravljeni do 
20.7.2007. 
Pripravila pa se bo tudi sprememba zazidalnega na�rta Pavlinov hrib v Trebnjem.  
 
Na�rti in druga projektna dokumentacija 
Sredstva je potrebno pove�ati za pridobitev projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za 
infrastrukturo v obmo�jih zazidalnih in lokacijskih na�rtov, kot je npr. gradnja gospodarske 
javne infrastrukture v okviru sprememb in dopolnitev ZN Cviblje, ter priprava 
investicijskih programov za ZN Mirna, korekcija nvesticijskega programa v Obrtni coni in 
v ZN DSO… 
  
 
1603 
Komunalna dejavnost 
 
16039001 
Oskrba z vodo 
 
Opis podprograma:   
V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, 
razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na 
podro�ju oskrbe s pitno vodo in spremljanje stanja oskrbe s pitno vodo.   
  
Zakonske in druge pravne podlage: 

��Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/02, 2/2004)  
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��Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in 35/2004), kateri vsebinsko 
povzema direktivo 98/83/ES) 

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

62/2004) 
��Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993 in 87/2001) 
��Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995)  

 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Dolgoro�ni cilj je zagotavljanje vodnih koli�in za oskrbo s pitno vodo prebivalcem ter 
postavitev ekonomskih instrumentov za dolo�anje ekonomske cene vode.  
  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev: 
V letu 2006 je predvidena gradnja slede�ih  sistemov: 

- Zaloka – Vesela gora z isto�asno prevezavo sedanjih vaških sistemov Ravnik in 
Škrljevo, 

- Gradiš�e z navezavo na obstoje�i dosedanji vaški sistem, 
- Rekonstrukcija primarnega voda na delu odseka Prapro�e-Velika Loka, 
- Trebelno; izgradnja objekta za akumulacijo vode, 
- dokon�anje sistemov Hom, Brezovica, Jezero-Meglenik  ter Ponikve,  
- aktiviranje novih vodnih virov (Koren, Bratnica ter Radulja), 
- sofinanciranje vaških sistemov. 

V okviru gradenj novih omrežij bo zaklju�ena investicija v zazidalnem kompleksu Obrtna 
cona ter pri�etek gradnje omrežja v stanovanjskem obmo�ju Cviblje. 
 
V okviru planiranih sredstev so zajeta tudi sredstva, ki se po sklepih Ob�inskega sveta 
vra�ajo kot transfer krajevnim skupnostim, za posamezni projekt, iz naslova komunalnega 
prispevka in priklju�nih taks.   
Izhajajo� iz prvotno planiranih sredstev se planirana sredstva na podprogramu 13639001-
vodooskrba v globalu pove�ujejo z indeksom 206,3. Planirana sredstva na dolo�enih 
pere�ih projektih (menjava azbestnih cevi na primarnih vodih) se v letu 2006 pove�ujejo za 
indeks 135. Glede na pere�o problematiko se bodo zaradi zahtevane višine investicije 
prora�unska sredstva zagotavljala sukcesivno.   
 
Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 16039001 – oskrba z vodo  
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16039002 
Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 
 
Opis podprograma: 
Sredstva v omenjenem podprogramu so namenjena za sofinanciranje gradnje mrliške 
vežice Trebnje. Sredstva se ne pove�ujejo in ostajajo na nivoju planiranih.  
 
16039003 
Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma so zajeti stroški rednega vzdrževanja objektov skupne rabe 
(zelenice, parki) v mestu Trebnje. Višina sredstev, vklju�no s sredstvi na podprogramu 
13029001 – upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest (plo�niki, kolesarske poti), 
ostaja na prvotni ravni in se ne spreminja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VODOVODNA OMREŽJA 
  investicija 16007 

 (4208) 
16007 
(4311) 

16008 
(4029) 

16034 
(4311) 

16028 
(4206) 

16007 
(4320) 

JP 
amort 

16032 
(4204) 

SKUPAJ v 
000 SIT 

1 RADULJA 10.000 10.000 360      20.360 
2 ZALOKA-V.GORA  23.000 600      23.600 
3 HOM    9.000  10.000   19.000 
4 KOREN;STARA 

GORA-
PRAPROTNICA  

8.000 12.000 600 1.500 3.000    25.100 

5 JEZERO-
MEGLENIK 

 10.000 360 2.000  2.000   14.360 

6 TREBELNO  25.000 600      25.600 
7 BREZOVICA  7.000 480   2.000   9.480 
8 PONIKVE  5.000 360      5.360 
9 BRATNICA  20.000 720      20.720 

10 PRAPRO�E-VELIKA 
LOKA 

 22.000 360    2.000  24.360 

11 GRADIŠ�E  20.000 600   8.000   28.600 
12 VODOVOD-DANA  2.500       2.500 
13 VAŠKI SISTEMI  8.000 600   2.000   10.600 
14 ZAZ.KOMPLEKSI        44.792 44.792 
SKUPAJ 18.000 164.500 5.640 12.500 3.000 24.000 2.000 44.792 274.432 
 



C:\irena\Prora�un 2006 - po novem\Ob�ina Trebnje\Obrazložitev Odloka o spr. in dop. odloka o prora�unu OT za leto 2006.doc                                                             
45 
 

 

1605 
Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
16059002 
Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
Opis podprograma: 
Z uveljavitvijo Stanovanjskega zakona leta 1991 je nastala pravna podlaga za ukinitev 
družbene lastnine na stanovanjskem podro�ju 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 pomo�i ne morejo rešiti. 
Tako je v Stanovanjskem zakonu zajet pristop ¨omogo�anja¨ za razliko od prejšnjega 
pristopa ¨zagotavljanja¨. 
Ob�ina Trebnje ima razpoložljivih 69 stanovanjskih enot, ki so po namenu razporejena v 
naslednje skupine: 39 neprofitnih 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., ki pa v praksi ni 
zaživela.  
V zadnjih letih je na podro�ju stanovanjske gradnje po sprejemu Stanovanjskega zakona v 
Ob�ini Trebnje nastala velika stagnacija. Po letu 1993 ni bilo nobene novogradnje 
stanovanjskih enot, pri kateri bi sodelovala Ob�ina s svojimi sredstvi. 
  
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03), 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 

merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 
131/03), 

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04). 
  
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Primarni cilj je ohranjati število stanovanjskih enot v primernem standardu za bivanje v 
kolikor je to mogo�e. Za dohodkovno nižji sloj prebivalstva, to je dodeljevanje neprofitnih 
stanovanj brez lastne udeležbe bodo v letošnjem letu dodeljena štiri (trenutno izpraznjena) 
stanovanja. Dve stanovanjski enoti pa naj bi se z dodatnimi investicijskimi sredstvi, 
pridobljenimi s prodajo ob�inskega stanovanja, usposobili za bivanje.  
  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev: 

- rekonstrukcija dveh stanovanjskih enot (Šentrupert, Trebelno), 
- rekonstrukcija stanovanjskih objektov, ki  v lasti ob�ine za potrebe socialnih 

stanovanj (Ribjek), 
- sanacija streh (Dobrni�).  

 
16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in   
           službenih najemnih stanovanj              
              
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
Tudi v letu 2006 se bodo izvajala nujna ve�ja vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, 
poslovnih enotah in garažah. Izvajala se bodo slede�a dela: zamenjava strehe, zamenjava 
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žlebov, obnova kopalnic, zamenjava vrat, oken in podov. Za bivanje se bo usposobil 
izpraznjen poslovni prostor v Šentrupertu in dotrajana stanovanjska enota na Trebelnem. 
Na Trebelnem bo potrebno predhodno rešiti problem greznice oziroma dostopa do nje. 
Lokacije, na katerih se bodo opravljala investicijska dela v letu 2006, so: Šentrupert 48, 
Dobrni�, Trstenik 15, Trebelno, Sokolska – Mirna, Rožna ulica – Mokronog, Gub�eva 16 - 
Trebnje ter morebitni interventni ukrepi.  
 
 
16059003 
Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za teko�e vzdrževanje stanovanjskih enot v 
lasti ob�ine, vklju�no s stroški zavarovanj ter stroški pobiranja in izterjave najemnin. 
Tudi v letu 2006 se bodo izvajala nujna ve�ja vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, 
poslovnih enotah in garažah.  
 
 
1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljiš�a) 
 
 
16069001 
Urejanje ob�inskih zemljiš�  
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma so sredstva na prora�unski postavki 16025 namenjena za 
odškodnine na kmetijskih pridelkih zaradi odvajanja odpadnih voda (drenažno polje Veliki 
Gaber). 
V okviru drugih stroškov urejanja zemljiš� (prora�unska postavka 16027) so zajete 
parcelacije zemljiš� za potrebe izgradnje cestne infrastrukture v zazidalnem kompleksu 
Cviblje ter Industrijsko podjetniške cone Trebnje. 
 
 
16069002 
Nakup zemljiš� 
 
Opis podprograma: 
Odkupi zemljiš� so predvideni za realizacijo posameznih projektov, ki so opredeljeni v 
NRP. 
 
16028 Nakup kmetijskih zemljiš� 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Nakup kmetijskih zemljiš� je planiran za potrebe gradnje komunalne in cestne 
infrastrukture za slede�e projekte:  
• gradnje oziroma sanacije objektov za �iš�enje odpadnih voda (Mirna), 
• gradnje novih zajetij pitne vode (Gradiš�e-Koren, Bratnica), 
• gradnje cestnega omrežja in rekonstrukcije železniškega prehoda (Mirna), 
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• menjave in nakupov zemljiš� pri rekonstrukciji cestnega omrežja (obmo�je ob�ine). 
V okviru prora�unske postavke so zagotovljena tudi sredstva za nakup zemljiš� za 
rekonstrukcijo ceste Šentrupert-Slovenska vas, kot transfer krajevni skupnosti Šentrupert. 
 
16030 Nakup stavbnih zemljiš� 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Nakup stavbnih  zemljiš� je planiran za potrebe gradnje komunalne in cestne infrastrukture 
v na�rtovanih zazidalnih kompleksih (IPC Trebnje, Roje Mirna, Cviblje). 
Sredstva v višini 4.400.000 SIT pa so predvidena za nakup stavbnih zemljiš� z menjavo. 
Podobno, kot pri kmetijskih zemljiš�ih, gre za nakup oziroma pridobitev lastninske pravice 
ob�ine na nepremi�ninah z menjavo, katerih nakup je potreben bodisi za potrebe izgradnje 
cestne infrastrukture bodisi zaradi uskladitve stanja poti po uradnih evidencah z dejanskim 
stanjem poti v naravi, v postopkih za�etih na zahteve strank, kjer se kot metoda 
razpolaganja predvideva menjalna pogodba. 
 
 
17 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1702 
Primarno zdravstvo  
 
17029001 
Dejavnost zdravstvenih domov 
 
Opis podprograma: 
Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ob�ina v 
skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresni�evanje zdravstvenega varstva na 
svojem obmo�ju in dolo�a mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno 
dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni 
delavci. 
Ob�ina uresni�uje naloge na podro�ju zdravstvenega varstva in kot ustanoviteljica javnega 
zavoda ZD Trebnje zagotavlja sredstva za obveznosti, dolo�ene z zakonom in aktom o 
ustanovitvi javnega zavoda. 
V okviru tega podprograma se na kontu investicijskih transferov javnim zavodom 
zagotovijo sredstva za sofinanciranje investicije v ZD Trebnje, in sicer za pripravljalna dela 
za prvo fazo nadgradnje ZD Trebnje.  
 
Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 76/2004), 
Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Trebnje (Skupš�inski Dolenjski list št. 9/91) 
 
Cilji: 

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

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

- izboljšanje prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Izhodiš�e za izra�un sredstev je finan�ni na�rt javnega zavoda ZD Trebnje za leto 2006.  
 
17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Sredstva v višini 17.200.000 SIT, ki so zagotovljena v prora�unu Ob�ine Trebnje za leto 
2006, se namenjajo za sofinanciranje pripravljalnih del za prvo fazo nadgradnje 
Zdravstvenega doma Trebnje. 
 
 
1707 
Drugi programi na podro�ju zdravstva 
 
Obrazložitev dejavnosti: 
Ob�ina uresni�uje naloge na podro�ju zdravstvenega varstva tudi z zagotavljanjem sredstev 
za mrliške oglede in obdukcije ter za kritje prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje osebam, ki niso zavarovane iz drugega naslova, imajo stalno prebivališ�e v 
ob�ini in izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s podro�no zakonodajo. 
 
Izhodiš�a na katerih temelji izra�un: 
S prora�unom Ob�ine Trebnje za leto 2006 se na postavkah navedenega programa 
zagotovijo sredstva glede na porabo sredstev v ta namen v preteklem prora�unskem letu. 
  
17079001 
Nujno zdravstveno varstvo 
 
Opis podprograma: 
Ob�ina pla�uje v skladu z 21. to�ko 15. �lena ZZVZZ prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje osebam s stalnim prebivališ�em v ob�ini Trebnje, ki niso zavarovani iz 
drugega naslova.  
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (uradno 
pre�iš�eno besedilo) (Uradni list RS, št. 20/04), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H) (Uradni list RS, št. 76-3383/20005, 

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

- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l.RS, št. 78/2003). 
 
Cilji: 

- zagotoviti sredstva za pla�ilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 
osebam Ob�ine Trebnje brez dohodkov na podlagi  z 21. to�ko 15. �lena ZZVZZ. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Zagotovijo se sredstva glede na porabo sredstev v ta namen v preteklem prora�unskem letu. 
V letu 2005 je ob�ina pla�evala prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje mese�no 
povpre�no za 450 oseb. Ob predvidevanjih, da se seznam oseb ne bo bistveno poviševal, se 
v prora�unu za leto 2006 zagotovi 30.000.000 SIT.   
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17079002 
Mrliško ogledna služba 
 
Opis podprograma: 
V okviru mrliško pregledne službe se opravljajo naslednje naloge: 

- z mrliškimi pregledi se ugotavlja nastop smrti oziroma mrtvorojenosti, 
- ugotovi se osnovni vzrok in druge vzroke smrti, 
- preiskuje in ugotavlja se na�in smrti in razvrš�a smrtne primere v skupine po na�inu 

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

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

V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za mrliške oglede in obdukcije. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  
Pravilnik o pogojih in na�inu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993) 
 
Cilji: 

- zagotoviti sredstva za storitve v skladu s Pravilnikom o pogojih in na�inu opravljanja 
mrliško pregledne službe. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni  
Dejansko opravljene in upravi�ene storitve mrliških ogledov ter obdukcij ob�ina pla�uje 
izvajalcem po izstavitvah  ra�unov. Sredstva na navedenem podprogramu se povišajo za 
500.000 SIT zaradi pove�anega obsega navedenih storitev v preteklem letu. 
 
 
18 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 
Ohranjanje kulturne dediš�ine 
 
18029001 
Nepremi�na kulturna dediš�ina 
 
Opis podprograma: 
Varstvo kulturne dediš�ine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, 
skupin predmetov oziroma objektov ali obmo�ij, ki so opredeljeni kot kulturna dediš�ina, 
skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga 
imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. 
V okviru tega podprograma se v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediš�ine 
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov za obnove kulturnih 
spomenikov lokalnega in državnega pomena. Hkrati se v okviru tega podprograma 
zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje vzdrževanja spominskih obeležij. 
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Zakonske in druge pravne  podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Zakon o varstvu kulturne dediš�ine (Uradni list RS, št. 7/99), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in 

kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz prora�una Ob�ine Trebnje - predlog, 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediš�ine ter prepre�evanje njene ogroženosti, 
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresni�evanje kulturne funkcije 

dediš�ine, ne glede na njeno namembnost, 
- zagotavljanje javne dostopnosti dediš�ine ter omogo�anje njenega prou�evanja in 

raziskovanja, 
- prepre�evanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike 

in s tem vrednost dediš�ine, skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediš�ine. 
 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni: 
S prora�unom Ob�ine Trebnje za leto 2006 se na postavkah navedenega podprograma 
zagotovijo sredstva glede na porabo sredstev v ta namen v preteklem prora�unskem letu ter 
glede na podatke iz finan�nega na�rta javnega zavoda CIK Trebnje. 
Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega 
in državnega pomena (v skupni višini 10.660.000 SIT) bodo v skladu z merili in kriteriji 
dodeljena posameznim izvajalcem, ki se bodo prijavili na javni razpis. Prav tako bodo tudi 
sredstva za sofinanciranje vzdrževanja spominskih obeležij (v skupni višini 2.000.000 SIT) 
dodeljena posameznim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev.  
Podprogram vklju�uje tudi sredstva za interventne namene - za dela, ki so neogibno nujno 
potrebna s podro�ja ohranjanja kulturne dediš�ine (v višini 400.000 SIT), ki bodo 
dodeljena posameznim izvajalcem v skladu s 102. �lenom ZUJIK brez javnega razpisa. 
 
 
18029002 
Premi�na kulturna dediš�ina 
 
Opis podprograma: 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, ki opravlja v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi galerijsko dejavnost. Galerija 
deluje v prostorih prvega nadstropja poslovne stavbe na Golievem trgu 1 v Trebnjem, kjer 
je postavljena stalna razstava likovnih del (okoli 370 del). 
V okvir dejavnosti galerije sodijo predvsem: 

- stalna razstava likovnih del, ob�asne tematske razstave,  
- depo nerazstavljenih del,  
- priprava in izvajanje vsakoletnih mednarodnih kolonij likovnih samorastnikov, 
- trgovina likovnih del in spominkov. 

Poleg redne galerijske dejavnosti se v prostorih odvijajo tudi razni kulturni programi in 
projekti: ob�asne razstave, umetniške delavnice, literarni ve�eri, razne kulturne prireditve, 
razne podelitve priznanj, Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje galerije (za kritje 
stroškov pla�, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter materialnih stroškov), 
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sredstva za izvedbo kulturnega projekta Mednarodnega Tabora likovnih samorastnikov, za 
vzdrževanje, dopolnjevanje in urejanje stalne zbirke Rasto�a knjiga ter za ureditev 
skulptur.   
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

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

izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 58/04), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- pove�anje števila razstav posameznih avtorjev s podro�ja naivne umetnosti, 
- ponuditi obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah, 
- v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore 

za kulturne in izobraževalne projekte, 
- ohranjati stalne likovne razstave, 
- ohranjati vsakoletni mednarodni tabor likovnih samorastnikov, 
- podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajo�im 

likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodo�im diplomantom, mlajšim diplomantom, 
…), 

- utrditi položaj in prepoznavnost Rasto�e knjige ob�ine Trebnje v doma�em in 
širšem okolju. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Sredstva za sofinanciranje  stroškov upravljanja galerije (4.500.000 SIT), za kulturni 
projekt Mednarodni tabor likovnih samorastnikov (2.500.000 SIT), za projekt Rasto�a 
knjiga (1.500.000 SIT) ter za ureditev skulptur (1.000.000 SIT) so v prora�unu za leto 2006 
zagotovljena na podlagi finan�nega na�rta javnega zavoda CIK Trebnje.  
 
 
1803 
Programi v kulturi 
 
Obrazložitev dejavnosti: 
Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se 
omogo�a uresni�evanje trajnega kulturnega razvoja slovenskega naroda, �im širša 
dostopnost kulturnih dobrin ter vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in kulturne 
raznolikosti na razli�nih kulturnih podro�jih, ki sestavljajo skupen slovenski kulturni 
prostor in identiteto slovenskega naroda. Javni interes na podro�ju kulture je interes za 
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni in lokalni ravni, ki se 
uresni�uje z zagotavljanjem pogojev zanje. 
 
Izhodiš�a na katerih temelji izra�un: 
S prora�unom Ob�ine Trebnje za leto 2006 se na postavkah navedenega programa 
zagotovijo sredstva glede na porabo sredstev v ta namen v preteklem prora�unskem letu ter 
glede na podatke iz finan�nega na�rta javnih zavodov. 
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18039001 
Knjižni�arstvo in založništvo 
 
Opis podprograma: 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je samostojni javni zavod, ki je bil ustanovljen z odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje in opravlja knjižni�no dejavnost 
za obmo�je ob�ine Trebnje.  
V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za opravljanje knjižni�ne dejavnosti na 
obmo�ju ob�ine Trebnje.  
Hkrati podprogram vklju�uje tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov s podro�ja 
založništva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Zakon o knjižni�arstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 

127/03), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in 

kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz prora�una Ob�ine Trebnje - predlog, 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- pove�anje dostopnosti knjižni�nih storitev, 
- zagotavljanje primernega obsega in strukture knjižni�nih zbirk za splošno knjižnico 

s pove�anjem nakupa gradiva, 
- pove�anje deleža prebivalcev, ki so �lani knjižnic, 
- vklju�evanje knjižnice v kulturno življenje mesta in okolice s prireditvami, ki jih 

pripravlja bodisi Knjižnica sama ali v sodelovanju z drugimi (Ob�ina, JSKD RS, OI 
Trebnje…) in s tem bogatiti kulturno podobo Trebnjega in prispevati k dodatni 
promociji Knjižnice Pavla Golie, 

- ohranjati podporo kulturnim projektom s podro�ja založniške dejavnosti (avtorskih 
knjig, pesniških zbirk, literarnih revij, kaset, CD, ipd), ki so povezani s 
zgodovinsko in kulturno dediš�ino kraja ali društev. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Ob�ina zagotavlja sredstva za dejavnost knjižnice v skladu s finan�nim na�rtom javnega 
zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje. V okviru teh sredstev so vklju�ena sredstva za pla�e 
in druge izdatke zaposlenim v knjižnici, sredstva za prispevke delodajalcev ter sredstva za 
blago in storitve. 
Sredstva za pla�e in druge izdatke zaposlenim se povišajo za 2.330.000 SIT zaradi nove 
zaposlitve bibliotekarja namesto predvidene zaposlitve manipulanta, predvidenih 
napredovanj za en pla�ilni razred za štiri zaposlene ter solidarnostne pomo�i za 
zaposlenega na daljšem bolniškem dopustu. Sredstva za ta namen znašajo 39.330.000 SIT. 
Sredstva za prispevke delodajalcev se povišajo zaradi nove zaposlitve in realne uskladitve 
že planiranih sredstev za ostale zaposlene za 1.000.000 SIT. Sredstva za ta namen tako 
skupaj znašajo 6.500.000 SIT. 
Sredstva za izdatke za blago in storitve se povišajo za 700.000 SIT, in sicer za planirane 
zdravniške preglede v letu 2006, delno za izobraževanje delavcev, za davek na izpla�ane 
pla�e za novo zaposlitev ter za obratovalne stroške v prostorih za knjižni�no dejavnost na 
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Mirni (predvideno od septembra 2006 dalje). Navedena sredstva skupaj znašajo 15.700.000 
SIT. 
Izdatki za premije za kolektivno dodatno zavarovanje se zaradi nove klasifikacije 
prora�una zagotovijo na novi postavki. Iz planiranih sredstev za pla�e je bila za omenjen 
namen izvzeta kvota v višini 570.000 SIT. 
Z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah je knjižnica dolžna raznim organizacijam 
(AAS, SAZAS, Društvo ZAMP Slovenije) poro�ati o vrstah in številu prireditev, hkrati pa 
te organizacije kolektivno uveljavljajo pravice avtorjev, in sicer za vsako prireditev, 
prebrano pravljico,.. Zato se na novi postavki »drugi programi v knjižnicah – Izdatki za 
blago in storitve« zagotovijo sredstva v višini 300.000 SIT. 
 
Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov s podro�ja založništva (v skupni višini 
2.100.000 SIT) se bodo v skladu z merili in kriteriji dodelila posameznim izvajalcem, ki se 
bodo prijavili na javni razpis. 
 
18039002 
Umetniški programi 
 
Opis podprograma: 
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov 
samozaposlenih v kulturi in drugih pravnih oseb. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in 

kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz prora�una Ob�ine Trebnje - predlog, 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- spodbujati samozaposlene v kulturi, 
- ohranjati podporo kulturnim projektom samozaposlenih v kulturi in drugih pravnih 

oseb, ki so v javnem interesu ob�ine. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov samozaposlenih v kulturi in drugih pravnih 
oseb  (v skupni višini 1.500.000 SIT) se bodo v skladu z merili in kriteriji javnega razpisa 
dodelila posameznim izvajalcem, ki se bodo prijavili na javni razpis. 
 
 
18039003 
Ljubiteljska kultura 
 
Opis podprograma: 
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Sklada RS za kulturne 
dejavnosti, OI Trebnje, za sofinanciranje strokovne službe ZKD Trebnje ter kulturnih 
projektov ZKD Trebnje in drugih kulturnih društev. 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je državna institucija in osrednja organizacija 
slovenske ljubiteljske kulture, financirana s strani države, ki z mrežo izpostav in zvez 
kulturnih društev po celotni državi nudi strokovno – organizacijsko pomo�. Poslanstvo 
sklada je uresni�evanje razli�nih kulturnih programov, od lokalnih do nacionalnega. 
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Obmo�na izpostava je tudi nosilka in povezovalka neinstitucionalnih projektov in ustanov 
ter s svojo strokovno službo predstavlja organizirano prireditveno, kulturno-izobraževalno 
in posredniško mrežo. Je organizator razli�nih preglednih sre�anj in izobraževanj. 
Zveza kulturnih društev Trebnje spodbuja prosto�asne dejavnosti s podro�ja kulture, 
usklajuje delovanje kulturnih društev in jih povezuje, zastopa njihove interese v javnosti, 
skrbi za oceno programov in prireditev, izobraževanje, medsebojno informiranje in 
izmenjavo izkušenj. Zveza kulturnih društev združuje ve�ino kulturnih društev, ki imajo 
sedež v ob�ini Trebnje - 23 kulturnih društev, v okviru njih pa še 11 sekcij.  
Nosilci ljubiteljske kulture v ob�ini Trebnje so poleg ZKD Trebnje in JSKD RS, OI 
Trebnje, tudi kulturna društva, ki izvajajo svojo redno dejavnost (javne kulturne programe) 
ter kulturne projekte na razli�nih podro�jih kulture. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in 

kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz prora�una Ob�ine Trebnje - predlog, 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni 
skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, razli�na društva), 

- spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh podro�jih 
kulturnega življenja, 

- spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, pove�evanje 
števila kulturnih društev ter dvig kakovosti ljubiteljske kulture, ohraniti dinamiko 
razvoja ljubiteljske kulture ter pove�anje povpre�nega števila obiskovalcev in 
dvigniti kakovost kulturnih storitev, 

- ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomo� kulturnim društvom, 
- motivirati društva za �im aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in 

programih ter seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz razli�nih virov, 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice…) za 

kulturna društva, 
- vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti, 
- vzpodbujati delovanje kulturnih društev drugih narodnostnih skupin, ki delujejo 

Ob�ini Trebnje, vzpodbujati mednarodno sodelovanje. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Sredstva za dejavnost JSKD RS, OI Trebnje bodo zagotovljena na podlagi finan�nega in 
vsebinskega plana sklada za leto 2006 v skladu z 68. �lenom ZUJIK s pogodbo do višine 
5.700.000 SIT.  
Za sofinanciranje stroškov dela - strokovno organizacijsko pomo� kulturnim društvom, 
organizacijo  kulturnih izobraževalnih oblik za društva, strokovno pomo� pri pripravi 
medob�inskih projektov in drugih nalog s podro�ja kulture so v prora�unu za leto 2006 
zagotovljena sredstva v višini 4.000.000 SIT in bodo dodeljena prijaviteljem po postopku 
javnega poziva.  
Na postavkah kontov teko�ih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam v skupni 
višini 22.400.000 SIT so zagotovljena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti ter 
kulturnih projektov društev in ZKD Trebnje. Tu so vklju�ena sredstva za sofinanciranje t.i. 
neprogramskih stroškov kulturnim društvom, za sofinanciranje prireditev, za mednarodna 
sre�anja in druge kulturne projekte.   
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Na postavkah 18022 in 18023, kontov investicijskih transferov neprofitnim organizacijam 
in ustanovam v skupni višini 3.700.000 SIT, so zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
opreme in osnovnih sredstev kulturnih društev. 
 
 
18039004 
Mediji in avdiovizualna kultura 
 
Opis podprograma: 
Ob�ina Trebnje je leta 2000 podpisala sporazum, s katerim je z ostalimi 13 ob�inami iz 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine pristopila k soizdajateljstvu revije »Rast«. »Rast« je v 
širši regiji priznana kot publikacija s podro�ja kulture. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- trajno in sistemati�no prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane 
besede ter tako zagotoviti in varovati javni interes na podro�ju kulture.  

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
V skladu s sporazumom Ob�ina Trebnje kot soizdajateljica revije »Rast« prispeva k 
zagotavljanju rednega letnega fonda sredstev iz svojega prora�una. Višina sredstev je 
dolo�ena v SIT na prebivalca v ob�ini. V letu 2005 je znašal strošek na prebivalca 20 SIT, 
kar se predvideva tudi v letu 2006. V prora�unu so na kontu »sredstva prenesena drugim 
ob�inam« zagotovljena sredstva za sofinanciranje revije »Rast« v višini 400.000 SIT. 
 
 
180029 Izgradnja kabelskega TV sistema na obmo�ju ZN 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
V okviru prora�unske postavke je na�rtovan zaklju�ek KATV sistema na obmo�ja Obrtne 
cone Trebnje, ki je v fazi zaklju�evanja, za katero je obveznost izvedbe prevzela Ob�ina 
preko pogodbenih obveznostih iz naslova sofinanciranja iz EU strukturnih skladov. Objekt 
bo po kon�ani gradnji prenesen v upravljanje izbranemu kabelskemu operaterju. 
 
 
18039005  
Drugi programi v kulturi 
 
Opis podprograma: 
Drugi programi v kulturi zajemajo planirana sredstva za kulturne namene in projekte 
(18030), investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (18033) in 
investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in ve�namenskih centrov (18034). 
 
Interventna sredstva so zagotovljena za sofinanciranje javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov, in sicer za neogibno nujne izvedbe programov in projektov. 
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Ob�ina kot ustanoviteljica javnih zavodov na podro�ju kulture, v skladu s podro�no 
zakonodajo in akti o ustanovitvi zagotavlja tudi sredstva za investicije. 
 
Ob�ina je v letu 2005 na javni razpis Ministrstva za kulturo prijavila kulturni projekt 
nakupa poslovnih prostorov za knjižni�no dejavnost na Mirni. Nakup je utemeljen zaradi 
slabih prostorskih pogojev  v domu Partizan na Mirni (Inšpektorat RS za kulturo in medije  
je v letu 2005 izdal zapisnik o neprimernih prostorih, hkrati pa je bilo izposojevališ�e na 
Mirni v istem letu z odlo�bo Ministrstva za kulturo tudi zaradi slabih prostorov ozna�eno 
kot nerazvito).  
 
V letu 2005 je ob�ina pristopila k nakupu galerijskih prostorov in v tem letu tudi izvedla 
prvo fazo nakupa. Ob�ina je tako postala lastnica 183/1000 deleža poslovne stavbe. V 
obdobju od leta 2006-2008 bo izvedena še druga faza nakupa prostorov z letnimi odpla�ili 
po aniutetnem na�rtu pogodbe o finan�nem lizingu.  
 
Na�rtuje se tudi priprava projektne dokumentacije za dolgoro�nejšo rešitev zagotovitve 
ustreznih prostorov za knjižni�no dejavnost. 
 
Javni zavod CIK Trebnje upravlja s stavbo na Kidri�evi ulici 2, v kateri se odvijajo tudi 
druge dejavnosti (npr. knjižni�na dejavnost, dejavnost vrtca), zato tudi planira in vodi 
investicije in investicijsko vzdrževanje v teh prostorih.  
 
Ob�ina uresni�uje javni interes za kulturo tudi s sofinanciranjem zagotavljanja ustreznih 
prostorskih pogojev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Nacionalni program za kulturo (Uradni list RS, št. 28/04), 
- Zakon o knjižni�arstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

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

izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 58/04), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 

127/03), 
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in 

kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz prora�una Ob�ine Trebnje - predlog, 
- Lokalni program za kulturo v ob�ini Trebnje za obdobje 2006-2009 – predlog. 

 
Cilji: 

- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje galerijske dejavnosti, knjižni�ne dejavnosti 
in dejavnosti kulturnih društev. 

- omogo�iti dostopnost obstoje�e infrastrukture izvajalcem in posameznikom s 
podro�ja kulture. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Podprogram vklju�uje tudi sredstva za interventne namene - za dela, ki so neogibno nujna 
potrebna s podro�ja javnih kulturnih programov in projektov – investicijski in teko�i 
transferi izvajalcem (v višini 1.640.000 SIT), ki bodo dodeljena posameznim izvajalcem v 
skladu s 102. �lenom ZUJIK brez javnega razpisa. 
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Na kontu »nakup knjižni�nih prostorov« se za nakup prostorov za knjižni�no dejavnost na 
Mirni s prora�unom 2006 zagotovi sredstva v višini 21.000.000 SIT (8.400.000 SIT 
pri�akovan priliv državnih sredstev in 12.600.000 lastnih prora�unskih sredstev).  
Za drugo fazo nakupa poslovne stavbe za galerijske prostore se na kontu »nakup poslovnih 
stavb – finan�ni najem« s prora�unom 2006 zagotovi 32.000.000 SIT po aniutetnem na�rtu 
pogodbe o finan�nem lizingu.  
Sredstva v višini 1.000.000 SIT na kontu »Na�rti in druga projektna dokumentacija« so 
namenjena za izdelavo idejnih zasnov za dolgoro�nejšo rešitev zagotovitve ustreznih 
prostorov za knjižni�no dejavnost. 
Na podlagi finan�nega na�rta javnega zavoda CIK Trebnje se na kontu »investicijski 
transferi« zagotovijo sredstva v višini 5.500.000 SIT za zamenjavo oken s sen�ili v 
prostorih na južni strani stavbe, ki jih zaseda VVZ Trebnje. 
Za kulturne projekte investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih domov ter objektov, 
ki se uporabljajo za kulturne dejavnosti se s prora�unom za leto 2006 zagotovijo sredstva v 
višini 25.300.000 SIT. V skupni kvoti sredstev so vklju�ena tudi pri�akovana sredstva s 
strani  MK (prijava na JR v letu 2005 – državna sredstva v deležu 40% od prijavljenih 
projektov, kar znaša 9.660.000 SIT). Ob�inska sredstva bodo dodeljena posameznim 
prijaviteljem po postopku javnega razpisa. 
 
 
1804  
Podpora posebnim skupinam 
 
18049003 
Podpora narodnostnim skupnostim 
 
18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti 
 
Opis prora�unske postavke: 
Izboljšanje socializacije Romov s pomo�jo kulturne dejavnosti ter pridobitev 
»sogovornika« za medsebojno komuniciranje. 
Omogo�iti sofinanciranje izobraževanja romskih otrok, tako na osnovnošolski kot na 
srednješolski stopnji.  
 
Zakonska podlaga: 
Ustava RS – 65 �len, Sklepi vlade RS z dne 1.6.2001, Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 105/02). 
 
Cilj: 
Omogo�iti Romom delovanje na kulturnem podro�ju (Romsko društvo Romano drom) in  
s tem narediti korak naprej k socializaciji Romov: izvesti sre�anje Romov Dolenjske in 
Bele krajine ob svetovnem dnevu Romov v Trebnjem ter s tem tudi predstavitev romske 
kulture ob�anom ob�ine. 
Dose�i �im boljše rezultate na podro�ju vzgoje in izobraževanja romskih otrok.    
 
V ta namen se predlaga pove�anje sredstev iz sedanjih 900.000 sit na 1.300.000 sit 
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18049004 
Programi drugih posebnih skupin 

 
Opis podprograma: 
Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, ki delujejo v ob�ini 
Trebnje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
-    Zakon o socialnem varstvu – uradno pre�iš�eno besedilo (UL RS, št. 36/2004); 
- Zakon o lokalni samoupravi; 
- Statut Ob�ine Trebnje; 
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz podro�ja 

socialnega varstva v ob�ini Trebnje; 
 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Dolgoro�ni cilji podprograma so predvsem uskladiti organiziranje socialno varstvene 
dejavnosti na nivoju ob�ine ter zagotoviti ve�jo transparentnost sredstev, ki jih ob�ina 
namenja za podro�je socialnega varstva, opredeliti sistem vrednotenja izbranih programov 
socialnega varstva starejših in njihovo financiranje, v skladu z obstoje�o zakonodajo, 
spodbujati društva k razvoju kakovosti, u�inkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih 
programov, izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati pove�ati 
njihovo ciljno usmerjenost in u�inkovitost. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev so predvsem delež vklju�enih oseb v programe socialnega varstva, 
ve�anje kvalitete življenja ob�anov, zmanjševanje socialne izklju�enosti posameznih 
skupin prebivalstva . 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
V prora�unu je za podprogram socialnega varstva upokojenskih društev zagotovljenih 
700.000 SIT.  
Kazalci doseganja ciljev so isti kot navedeni v prejšnji to�ki, le da se spreminjajo na letnem 
nivoju.                    
 
 
1805 
Šport in prosto�asne aktivnosti 
 
Opis podprograma: 
Lokalna skupnost uresni�uje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem 
pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter na�rtovanjem, gradnjo in 
vzdrževanjem javnih športnih objektov. 
Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodiš�a  strategije 
nadaljnjega razvoja športa do leta 2010.  
NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresni�evanje 
letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter 
lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, 
predvsem  športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športne 
rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov in 
skrbi za  njihovo  vzdrževanje. 
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Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom 
prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih u�inkov na razvoj mladega �loveka 
in izrazitega vzgojnega pomena. 
Pomembni so tudi programi vrhunskega športa, ki omogo�ajo predvsem priprave in 
nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve tako na državnih kot na 
najve�jih mednarodnih tekmovanjih. 
Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega 
�asa in krepitve zdravja.  
Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja 
uspešno revitalizacijo in resocializacijo.  
Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se 
pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista podro�ja, kjer 
usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje.  
Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi z na�rtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
športnih objektov, ki  naj bodo ve�namenski in spremljajo�i v infrastrukturi.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
- Zakon o lokalni samoupravi,  
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),  
- Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), 
- Statut ob�ine Trebnje, 
- Pravilnik o na�inu vrednotenja športnih programov v ob�ini Trebnje (Uradni list RS, št. 

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

- Predlog novega pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje. 

 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
 
Cilji:  
- Soustvarjati pogoje, da se �im ve�je število ob�anov ukvarja s športom, 
- Spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju programov za športno rekreacijo 

in s tem poskrbeti za bolj u�inkovito športno osveš�enost, 
- Pove�ati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
- Zagotavljati dosedanjo raven kakovostnega in vrhunskega športa, 
- Izoblikovati mrežo športnih objektov v ob�ini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam 

prebivalstva. 
 
Kazalci: 
- Število športno aktivnih ob�anov glede na celotno prebivalstvo, 
- Število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- Število in delež sredstev, namenjenih strokovnim kadrom, 
- Število registriranih športnikov, 
- Število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev: 
- Pove�ati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
- Pove�ati število športno aktivnih ob�anov, 
- Dopolnjevati mrežo športnih objektov v ob�ini, 
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- Pove�ati število udeležencev in športnih panog, vklju�enih v sistem izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 

- Ohraniti dosedanjo raven vrhunskega športa. 
 
Kazalci: 
- Realizacija nacionalnega programa v ob�ini glede na celotni nacionalni program, 
- Pove�ati delež otrok, vklju�enih v razne programe športa, namenjen otrokom do 15.leta 

starosti, glede na preteklo leto, 
- Pove�ati delež mladih in študentov, vklju�enih v programe, ki jih ob�ina razpisuje, v 

primerjavi s preteklim letom, 
- Zagotovitev dodatnih (obnovljenih) površin za potrebe športa (Ko�a Debenc), 
- Število športno aktivnih ob�anov v primerjavi s preteklim letom, 
- Število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 
 
 
18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Sredstva v višini 1,4 mio sit se namenja za delovanje ob�inske športne zveze, pod 
pogojem, da je iz letnega delovnega na�rta razvidno, da opravlja strokovne in razvojne 
naloge v športu za svoje �lane - društva, na nivoju ob�ine. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a obseg in delež sofinanciranja. Sofinancirajo se materialni 
stroški za delovanje športne zveze, ob pogoju, da opravlja le-ta strokovne in razvojne 
naloge za najmanj 10 športnih društev, ki so njeni �lani. 
 
18043 Nagrade za športnike in športne delavce 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Sofinancira se izvedba celotne prireditve Športnik leta, v višini 1,2 mio sit, ki zajema 
naslednje stroške: izvedba razpisa, sejnine komisije za izbor, nagrade, najem prostora, 
tiskarske storitve, plakatiranje, honorarji nastopajo�im v programu. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Podlaga je Pravilnik za podelitev priznanja Športnik leta v ob�ini Trebnje in na�rt projekta. 
 
18044 Športne prireditve 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Sredstva v višini 600.000 sit se namenja za velike mednarodne prireditve v športnih 
disciplinah rednega programa OI, in sicer za mednarodna prvenstva in turnirje, ki jih 
organizatorji prijavijo na javni razpis. Sofinancira se neposredne materialne stroške 
organizacije. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
ter realizacija preteklega leta.  
 
18045 Strokovno izobraževanje v športu 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva v višini 1 mio sit, za izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. Prijaviteljem na javni razpis 
se sofinancira pla�ana kotizacija za izobraževanja, izpopolnjevanja in za pridobitev 
nazivov usposobljenosti (npr. trener). 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
ter realizacija preteklega leta.  
 
18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
V sklopu programov športa imajo v skladu z NPS prednost programi, namenjeni otrokom 
in mladini.  
Sem spada interesna športna vzgoja predšolskih in šolskih otrok, programi v po�itnicah, 
priprave na šolska športna tekmovanja in udeležba na tekmovanjih, programi za mladino 
ter športna dejavnost študentov. Športna vzgoja v šolah se oblikuje kot integralni del 
vzgojno – izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v šolah morajo biti v 
prihodnje kar najbolj izkoriš�eni tudi za potrebe u�encev, staršev in društev zunaj šolskih 
delovnih dni, zlasti ob sobotah, nedeljah in med po�itnicami. Tako je mogo�e najprej najti 
povezavo med športom v družini, šoli in društvih. 
Šport je tudi pomemben dejavnik prepre�evanja in zdravljenja raznih vrst in oblik 
psihi�nih bolezenskih stanj, zlasti med mladimi. 
Druga skupina je športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport. 
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 
ob�ina. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a posamezne programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu 
izbranih programov.  
Za interesne programe se sofinancira strokovni kader, pri nekaterih tudi uporaba objekta.  
Za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pa se 
sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta. 
 
Za šport otrok, mladine in študentov so zagotovljena sredstva v višini 17,8 mio sit, kar je 
za 4 mio sit ve� kot v preteklem letu, predvsem na ra�un pokrivanja višjih stroškov za 
uporabo objektov. 
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18047 Kakovostni šport 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Sem sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov. V programe so vklju�eni 
registrirani športniki, �lani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih 
do naslova državnega prvaka. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih 
programov.  
Sofinancira se uporaba objekta za izvajanje dejavnosti. 
 
Za kakovostni šport so zagotovljena sredstva v višini 5,9 mio sit, kar je za 2,5 mio sit ve� 
kot v preteklem letu, predvsem na ra�un pokrivanja višjih stroškov za uporabo objektov. 
 
18048 Vrhunski šport 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Pod vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo realne možnosti za 
visoke uvrstitve na najve�jih tekmovanjih oziroma imajo status mednarodnega, svetovnega 
in perspektivnega razreda. S svojimi uvrstitvami športniki promovirajo ob�ino ter s svojim 
dejanjem posledi�no lahko vplivajo na ve�je športno udejstvovanje ostalih ob�anov. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih 
programov.  
 
Za vrhunski šport  so zagotovljena sredstva v višini 8,6 mio sit, kar je za 3,5 mio sit ve� kot 
v preteklem letu, predvsem na ra�un pokrivanja višjih stroškov za uporabo objektov. 
 
18049 Športna rekreacija 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Šport oziroma športna rekreacija je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, 
pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja  
njegovo ustvarjalnost, skratka bogati kakovost življenja. 
V športni rekreaciji je v zadnjih letih opazen napredek, saj kaže na porast �lanov v 
društvih, ki nudijo in izvajajo redno obliko vadbe. Dodatno motivacijo je iskati v novih 
programih, ki bi še bolj pritegnili stalne in nove �lane društev.  
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a programe, obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih 
programov.  
Sofinancirajo se stroški uporabe objektov, za socialno in zdravstveno ogrožene ter za 
ob�ane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader. 
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Za sofinanciranje programov športne rekreacije se zagotovijo sredstva v višini 2,4 mio sit. 
 
18050 Šport invalidov 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Odnos do invalidov je eno od meril demokrati�nosti 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 omogo�i dostop 
tudi invalidnim osebam. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih programov.  
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za 80 urne programe na skupino, v kateri 
je 10 udeležencev. Zagotovljena sredstva za šport invalidov znašajo 0,2 mio sit. 
 
18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
Sredstva se prednostno namenja za obnovo in vzdrževanje javnih športnih objektov, in 
sicer za: 
- Gradnjo nadomestnega objekta Ko�a Debenc, 
- Vzdrževanje in obnavljanje: Nogometno igriš�e Mirna, Streliš�e Prapro�e 
ter za ostale pokrite oz. nepokrite športne objekte, ki bodo prijavljeni na javni razpis, za 
potrebe, ki presegajo športno dejavnost v okviru redne dejavnosti. 
 
Nujno potrebno je obnavljati vse obstoje�e športne objekte in zunanje športne površine, ki 
so dostopne vsem ob�ankam in ob�anom, ne le javne športne objekte, za katere je po 
zakonu dolžna skrbeti lokalna skupnost.  
Prvo oviro pri investicijah in investicijskem vzdrževanju predstavlja predvsem 
zagotavljanje finan�nih sredstev, druga ovira so nerešena lastništva zemljiš� in premalo 
interesa s strani nekaterih izvajalcev, predvsem v smislu iskanja in zagotavljanja dodatnih 
virov financiranja.  
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni:  
Izhodiš�e je NPS in pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v ob�ini 
Trebnje, s katerim se dolo�a obseg in delež sofinanciranja na razpisu izbranih projektov.  
 
Glede na za�eto gradnjo nadomestnega javnega športnega objekta (Ko�a Debenc), se v letu 
2006 zagotovijo za investicije in investicijsko vzdrževanje, sredstva v višini 16,5 mio sit. 
 
18060 Interventna sredstva za podro�je športa 
 
Na predlog odbora za družbene dejavnosti, se iz sredstev, namenjenih za programe športa, 
izlo�i del sredstev za interventne potrebe, to je za sofinanciranje projektov, za katere se 
izkaže potreba po sofinanciranju med letom in jih ni možno predvideti v naprej.  
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18059002 
Programi za mladino 
 
Opis podprograma: 
Ob�ina Trebnje sledi javnemu interesu na podro�ju mladinske dejavnosti in s 
sofinanciranjem podpira izvajanje mladinskih programov (mladinske aktivnosti skozi celo 
leto), mladinskih projektov (enkratni dogodki – npr. predavanje, okrogla miza, ipd.) ter 
zagotavlja sredstva za kritje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz prora�una 
Ob�ine Trebnje - predlog. 

 
Cilji: 

- pove�ati število mladih, ki bodo izvajali mladinske programe in projekte, 
- pove�ati število mladih udeležencev pri tovrstnih programih in projektih. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni: 
S prora�unom Ob�ine Trebnje za leto 2006 se na postavki za sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, zagotovijo sredstva v višini 1.000.000 SIT. Sredstva se bodo 
dodelila posameznim izvajalcem mladinskih programov in projektov po postopku javnega 
razpisa.  
 
 
19 
IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 
Vrtci 
 
Opis podprograma: 
Ob�ina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci 
vzgojno – varstvenih programov. V ob�ini Trebnje je pet izvajalcev, ki omogo�ajo 
organizirano varstvo 553-im otrokom v starosti od 1 do 6 let, in sicer: samostojni zavod 
Vrtec Trebnje – 306 otrok, enota pri OŠ Mirna – 72 otrok, enota pri OŠ Mokronog – 61 
otrok, enota pri OŠ Dr. Pavla Luna�ka Šentrupert – 57 otrok ter enota pri OŠ Veliki Gaber 
– 57 otrok. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih 
vrtcev izven mati�ne ob�ine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna 
zagotavljati tudi sredstva za pla�ilo razlike med ceno programov in pla�ili staršev za vse 
tiste otroke, ki imajo stalno prebivališ�e v ob�ini Trebnje, vrtce pa obiskujejo izven ob�ine.  
 
Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko 
dodatno dogovorjenih programov, ki so  namenjeni otrokom v starosti od treh let do vstopa 
v šolo in niso vklju�eni v organizirano varstvo predšolskih otrok. V tem okviru so 
zagotovljena tudi sredstva za delovanje bolnišni�nega oddelka v regionalni Splošni 
bolnišnici Novo mesto.   
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V okviru tega podprograma se v skladu z zakonom o vrtcih zagotavljajo tudi sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in opremo javnih vrtcev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12,96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05), 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 115/03, 

65/05), 
- Pravilnik o pla�ilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 

44/00, 102/00, 92/02, 120/03, 110/05), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehni�nih pogojih za prostor in opremo vrtca  

(Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05), 
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (Ur.l. RS, št. 75/05). 
 
Dolgoro�ni oziroma letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev:  
Z uvedbo devetletke se je »omilil« ve�letni problem velikega števila odklonjenih otrok za 
vpis v vrtec, kljub temu pa se bo skušalo 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 ob�ine 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 
razli�nosti in druga�nosti otrok in aktivno vlogo, ki jo imajo mal�ki v vrtcih danes, pri 
�emer je pri na�rtovanju, uresni�evanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi 
sodelovanje staršev. 
Upoštevajo� Kurikulum za vrtce so osnovni in najsplošnejši cilji z vidika otroka 
zagotavljati predvsem: 

1. odprt in fleksibilen program za otroke 
2. pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh podro�jih dejavnosti v vrtcu 
3. bolj uravnoteženo ponudbo razli�nih podro�ij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne 

onemogo�ajo poglobljenosti na dolo�enem podro�ju 
4. ve�je omogo�anje individualnosti, druga�nosti in izbire 
5. oblikovanje pogojev za ve�je izražanje in ozaveš�anje skupinskih razlik 
6. upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine 
7. reorganizacija �asa v vrtcu 
8. reorganizacija prostora in opreme v vrtcu 
9. ve�jo avtonomnost in strokovno odgovornost strokovnih delavcev vrtca 
10. pove�anje vloge evalvacije pri na�rtovanju življenja in dela v vrtcu 
11. izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši 
12. dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 

vrtcu 
 
Osnova za na�rtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok 
razume svet celostno in da se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
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Ob�ina na podlagi 28. �lena zakona v okviru prora�una zagotavlja sredstva za pokrivanje 
razlike med ceno programov v vrtcih in pla�ili staršev (konto 411921) in tudi sredstva za 
pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske 
vzgoje, ki niso všteti v ceno programa (teko�i transferi v javne zavode – konto 4133). 
Sredstva so planirana glede na posredovane finan�ne plane zavodov, glede na povpre�no 
število vklju�enih otrok ter ob upoštevanju izra�unanih cen programov in povpre�nim 
deležem pla�il staršev.  
Rebalans prora�una vklju�uje spremembe obsega dejavnosti v Vrtcu Trebnje in v VVE pri 
OŠ Dr. Pavla Luna�ka Šentrupert. V Trebnjem se namre� z januarjem 2006 odpira nov 
oddelek krajšega programa za oddelek otrok Romov, v Šentrupertu pa bodo v tem letu 
delovali trije oddelki dnevnega programa, sprejeti prora�un za leto 2006 pa je upošteval 
delovanje le dveh oddelkov vrtca.  
Podrobnejša razdelitev sredstev za pla�ilo razlike med ceno programa in pla�ili staršev 
(konto 4119 – 354.453.000 SIT) je naslednja: 

- Vrtec Trebnje …………………. 198.325.000,00 sit, 
- VVE pri OŠ Mirna ……………... 55.500.000,00 sit, 
- VVE pri OŠ Mokronog ………. ...30.200.000,00 sit, 
- VVE pri OŠ Šentrupert ………. ...37.028.000,00 sit, 
- VVE pri OŠ Veliki Gaber ……….33.400.000,00 sit. 

 
Teko�i transferi v javne zavode (konto 4133 – 51.830.000 SIT) v okviru tega podprograma 
pa predstavljajo sredstva za pokrivanje stroškov predšolskega varstva, ki niso všteti v ceno 
programov. Podlaga za planiranje tovrstnih stroškov je Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/2003), 
konkreten plan za leto 2006 pa je pripravljen v skladu z izhodiš�i, ki so jih v svojih 
finan�nih planih predstavili posamezni vrtci. Iz tega konta se bodo pokrivali stroški z 
naslednjo vsebino: 

- pokrivanje razlike med veljavno ceno programa in ceno, ki je izra�unana v skladu z 
navedeno metodologijo (staršem, ki imajo vklju�ene otroke v VVE pri OŠ Mirna, 
se s 1.1.2006 obra�una cena za program I. starostnega obdobja v višini 95.000,00 
sit, razlika do izra�unane višine 102.054,00 sit pa se pokriva iz prora�una ob�ine); 

- 8. �len metodologije: sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih 
postopkov, bolniška odsotnost do 30 dni; 

- 10. �len metodologije: izpad dohodka zaradi izpisa otrok v poletnih mesecih 
oziroma pokrivanje razlike med dejanskim številom otrok v posamezni vrsti 
oddelka in med dolo�enim najvišjim normativom za to isto vrsto oddelka; 

- 11. �len metodologije: pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi 
potrebami, ki so vklju�eni v redne oddelke vrtca. V šolskem letu 2005/2006 je v 
vrtce vklju�enih 9 takih otrok, in sicer v Trebnjem 4, na Mirni 1 in v Mokronogu 4 
otroci s posebnimi potrebami.  

Podrobnejša razdelitev med posameznimi zavodi je naslednja: 
- Vrtec Trebnje ……… …………23.630.000,00 sit 
- VVE pri OŠ Mirna …………… 11.200.000,00 sit 
- VVE pri OŠ Mokronog ………... 9.000.000,00 sit 
- VVE pri OŠ Šentrupert ………....2.200.000,00 sit 
- VVE pri OŠ Veliki Gaber ……….5.800.000,00 sit. 

 
Dejavnost javnih vrtcev izven mati�ne ob�ine predstavlja pla�ilo razlike med veljavno 
ceno programov in pla�ilom staršev (39.000.000 SIT), za vse tiste otroke, ki imajo v naši 
ob�ini stalno prebivališ�e in obiskujejo vrtce izven ob�ine Trebnje. Po trenutnih podatkih 
je 47 otrok iz ob�ine Trebnje vklju�enih v vrtce izven ob�ine, in sicer: Ljubljana 12 otrok, 
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Novo mesto 14 otrok, Grosuplje 2 otroka, Koper 1 otrok, Šmarjeta 1 otrok, Ivan�na Gorica 
4 otroci, Krmelj 3 otroci, Žužemberk 4 otroci, Laško 1 otrok in Krško 1 otrok.  
 
Dodatni programi v vrtcih se preko drugih operativnih odhodkov v višini 1 mio sit 
zagotavljajo za pla�ilo raznih strokovnih študij in mnenj s tega podro�ja, preko teko�ih 
transferov pa za delovanje bolnišni�nega oddelka v višini 500.000,00 sit ter za izvedbo 
dodatno dogovorjenih programov v javnih vrtcih v višini 3.650.000,00 sit. Gre za krajše 
programe, namenjene otrokom, ki niso vklju�eni v vrtec, in sicer od tretjega leta starosti do 
vstopa v šolo. Programe vrtci posebej izvedejo v obsegu in na na�in, ki ga dogovorijo v 
letni pogodbi z lokalno skupnostjo in obsegajo sredstva za vzgojo, varstvo, lahko pa tudi 
prehrano otrok. Sem spada program Cicibanovih uric (Dobrni� 100 ur, Trebelno 280 ur, 
Šentrupert 74 ur), ki je namenjen otrokom iz oddaljenih in demografsko ogroženih obmo�ij 
ter ostali programi, kot npr. prireditve ob Tednu otroka, novoletni živ-žav. V okviru teh 
programov se je do sedaj izvajal tudi program za romske otroke, ki pa zaradi prehoda v 
redno obliko krajšega programa ni ve� predmet dodatno dogovorjenih programov. Z 
rebalansom prora�una za leto 2006 se planirana sredstva zmanjšajo za 1.300.000,00 sit.    
 
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
 
Na�rti in druga projektna dokumentacija 
Za na�rte in drugo projektno dokumentacijo so zagotovljena sredstva v višini 6 mio sit, in 
sicer za pridobivanje tehni�ne in investicijske dokumentacije za novi 6-8 oddel�ni vrtec, v 
sklopu zazidalnega na�rta pri DSO Trebnje. 
 
Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva se namenja za vzdrževanje in obnavljanje prostorov in opreme v smislu dobrega 
in skrbnega gospodarjenja s premoženjem, ki se nanaša na vrtce.  
V letu 2006 so na tej postavki zagotovljena sredstva v višini 19,5 mio sit, od tega za: 
- vrtec Trebnje 13,1 mio sit (zamenjava oken in sen�il na objektu Ostržek, dobava in 

montaža zaš�itnih AOX ploš� - proti poškodbam pri padcih - na terasah pred 
objektoma Videk in Ostržek, ureditev pokritega prehoda med objektoma Videk in 
Ostržek),  

- za vrtec Mirna 2,3 mio sit (zamenjava vhodnih vrat in izvedba nadstreška, talna obloga 
v oddelku jasli, delna zamenjava opreme v eni igralnici, zamenjava dotrajanega 
sušilnega stroja),  

- vrtec Mokronog ne na�rtuje ve�jih vzdrževalnih del, manjša dela bodo izvedena v 
okviru teko�ega vzdrževanja, 

- za vrtec Šentrupert 2 mio sit (za zunanjo ureditev - ograditev vrtca), 
- za vrtec Veliki Gaber 1,1 mio sit (dobava in montaža zaš�itnih ploš� pod igrali), 
- interventna sredstva 1 mio sit. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni: 
Ob�ina na podlagi 28. �lena zakona o vrtcih v okviru prora�una zagotavlja tudi sredstva za 
investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo javnih vrtcev.  
Osnova za planiranje finan�nih sredstev so finan�ni plani javnih zavodov, ki izvajajo javno 
službo predšolskega varstva v ob�ini Trebnje. 
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19029002 
Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
 
Opis podprograma: 
Lokalna skupnost nastopa kot sofinancer projekta »Veseli December«, ki se odvija v pred 
novoletnem �asu. Sredstva se namenijo za izvedbo kulturnega programa in za nakup daril 
po krajevnih skupnostih za vse predšolske otroke, del pa tudi za miklavževanje. 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Na podlagi vsakoletno pridobljenih podatkov o številu otrok dolo�ene starosti s stalnim 
prebivališ�em v ob�ini Trebnje, se pripravi finan�ni plan razdelitve sredstev za obdaritev 
otrok po krajevnih skupnostih in za izvedbo kulturnega programa, del pa za obdaritev s 
kulturnim programom Miklavževanja za vso dekanijo Trebnje. Glede na to, da obveznost 
pla�ila za izvedbo kulturnega programa iz leta 2005 zapade v pla�ilo v letu 2006, se 
planirana sredstva z rebalansom pove�ujejo za 1.100.000,00 sit. 
 
 
1903 
Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 
Osnovno šolstvo 
 
Opis podprograma: 
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za 
pla�ilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na 
sam prostor vseh petih osnovnih šol, skupaj z njihovimi podružnicami. Poleg stroškov 
tehni�nega varovanja zgradb in prostorov ter pla�il zavarovalnih premij, se zavodom preko 
teko�ih transferov zagotavljajo sredstva za elektriko, ogrevanje, vodo, sredstva za material 
za vzdrževanje in uporabo prostora, za povra�ilo stroškov nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljiš�a ter stroške za manjša vzdrževalna dela. Tovrstni stroški se pla�ujejo 
tudi drugim zavodom, v katere so na podlagi odlo�b o usmeritvi otrok s posebnimi 
potrebami vklju�eni otroci s stalnim prebivališ�em v ob�ini Trebnje.  
 
V okviru podprograma so zagotovljena tudi sredstva za vzpodbujanje dodatnega 
izobraževanja osnovnošolskih otrok. Preko dodatno dogovorjenih programov se tako 
zagotavljajo sredstva za izvedbo naslednjih programov: fakultativni pouk drugega tujega 
jezika, ra�unalništvo, zgodnje u�enje prvega tujega jezika, sofinanciranje šole v naravi,  
povra�ilo stroškov za udeležbo u�encev na raznih tekmovanjih, sofinanciranje 
raziskovalnih in projektnih nalog, ipd.. Najuspešnejši pa so ob koncu šolskega leta 
nagrajeni z organiziranim sprejemom pri županu ob�ine. 
 
Osnovnim šolam se zaradi izpolnjevanja zakonske zahteve po zagotovitvi varstva vsem 
tistim u�encem, ki �akajo na organiziran prevoz, zagotavljajo tudi sredstva za namen 
varstva voza�ev. Sredstva so namenjena za opravljene ure oziroma za delo u�iteljev, ki to 
varstvo opravljajo.  
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Zakonske in druge pravne podlage: 
Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne šole, ureja Zakon o osnovni 
šoli (Ur.l. RS, št. 53/05), pogoje za opravljanje ter na�in 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 pre�iš�enem besedilu ZOFVI UPB3 
(Ur.l. RS, št. 115/2003, 65/2005). 
  
Dejavnost vzgoje in izobraževanja je dolo�il tudi  Zakon o lokalni samoupravi, kot eno 
temeljnih nalog lokalne skupnosti, opredeljena pa je tudi v Statutu ob�ine Trebnje. 
 
Dolgoro�ni oziroma letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev: 
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v ob�ini Trebnje so enaki ciljem na nivoju države, kar 
pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter 
sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje 
in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in 
spodbujanje zdravega na�ina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter 
spodbujanje vse življenjskega izobraževanja. 
Ob�ina si bo prizadevala, da se v ob�ini ustanovi vsaj ena srednja šola, in podpirala 
prizadevanja za ustanovitev Visokošolskega središ�a na Dolenjskem. Skušalo se bo �im 
bolj odprto pristopiti do raznih mednarodnih projektov, v katerih bodo želele sodelovati 
osnovne šole iz naše ob�ine. 
Naloge oziroma cilj v prihodnje je tudi reševanje problematike drog v našem okolju in 
vpliv osnovne šole na tem podro�ju.  
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
V okviru prora�unske postavke materialni stroški v osnovnih šolah so na osnovi sklenjene 
pogodbe z izvajalcem tehni�nega varovanja zgradb in prostorov, ki se izvaja pri vseh 
osnovnih šolah, pri glasbeni šoli in pri samostojnem vrtcu planirana potrebna finan�na 
sredstva; pa tudi sredstva za zavarovanje objektov in opreme, ki se zaradi prejetega ra�una 
za zavarovalne premije v letu 2006 z rebalansom pove�ajo za 200.000,00 sit in znašajo 
7.200.000,00 sit.  
Preko sredstev, ki so prenesena drugim ob�inam, se na podlagi sklenjene pogodbe med MO 
Novo mesto in Ob�ino Trebnje, krijejo stroški za storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette nudi 
u�encem iz ob�ine Trebnje. V letošnjem šolskem letu sta v omenjeni zavod na podlagi 
izdanih odlo�b o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami vklju�ena dva u�enca iz naše 
ob�ine. Glede na to, da bo obveznost iz leta 2005 realizirana v letu 2006, se z rebalansom 
prora�una za leto 2006 sredstva pove�ujejo za 900.000,00 sit.   
Teko�i transferi v javne zavode v skupnem znesku 58.900.000 sit predstavljajo sredstva za 
pla�ilo 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 zemljiš�a in stroške za manjša teko�a vzdrževalna dela) 
in se vsem petim osnovnim šolam nakazujejo z mese�nimi dotacijami. Pri izra�unu se je 
upoštevalo tudi število podružni�nih šol pri posamezni osnovni šoli, kvadraturo posamezne 
šole in pa zahtevek samega zavoda, kot izhaja iz posredovanega finan�nega plana. 
Razdelilnik sredstev med šolami je: 
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- OŠ Trebnje …………………………. 21.850.000,00 sit 
- OŠ Mirna …………………………… 11.400.000,00 sit 
- OŠ Mokronog ………………………. 10.920.000,00 sit 
- OŠ Dr. Pavla Luna�ka Šentrupert ……. 6.800.000,00 sit 
- OŠ Veliki Gaber …………………….… 7.930.000,00 sit. 

 
Dodatni programi v osnovnih šolah vklju�ujejo sredstva za sprejem odli�njakov in 
najboljših u�encev ob zaklju�ku šolskega leta ter za podelitev nagrad vsem tem u�encem, v 
nadaljevanju pa tudi sredstva za reševanje raznih vlog posameznikov s podro�ja 
izobraževanja.  
Preko teko�ih transferov v skupnem znesku 13.500.000 sit so po dogovorjenih izhodiš�ih 
planirana sredstva za sofinanciranje dodatno dogovorjenih programov v izvedbi vseh petih 
osnovnih šol ob�ine, in sicer:        

• Fakultativni program II. tujega jezika se izvaja v osemletki v 3.razredu 35 ur, 4. 
razredu 70 ur, 5. razredu 70 ur, v devetletki pa se izvaja v drugem triletju, kar 
pomeni 4. razred 35 ur, 5. razred 70 ur in 6. razred 70 ur; 

• Ra�unalništvo se izvaja samo v 5. razredu osemletke (30 ur na skupino), z 
devetletko pa se program izvaja kot interesna dejavnost; 

• Zgodnje u�enje I. tujega jezika: samo v 4. razredu osemletke (35 ur na skupino), v 
devetletki se ta program ne izvaja ve�; 

• Šola v naravi – CŠOD se sofinancira v višini 3.100,00 sit/otroka; 
• Letna šola v naravi – 4. razred se sofinancira v višini 3.600,00 sit/otrok; 
• Tekmovanja u�encev – sredstva so namenjena za pokrivanje prevoznih stroškov, 

prijavnine, prehrane u�encev in za nagrade;  
• Sofinanciranje raziskovalnih nalog in projektnega dela; 
• Sredstva za nagrade u�encem ob programu »Bralne zna�ke«, ki se za vse osnovne 

šole in vrtce v ob�ini Trebnje izvede v okviru OŠ Šentrupert. 
 
Sredstva pod postavko varstva voza�ev v višini 6.500.000 sit so namenjena za delo 
u�iteljev, ki izvajajo varstvo u�encev voza�ev, ki morajo glede na obstoje�i vozni red in 
glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja �akati na organiziran 
šolski prevoz.  
 
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
 
Novogradnje 
Sredstva v višini 180 mio sit so zagotovljena za pri�etek gradnje OŠ Šentrupert, s ciljem 
zagotovitve prostorskih pogojev za potrebe 9-letke. 
 
Na�rti in druga projektna dokumentacija 
Zagotovljena so sredstva v višini 40 mio sit, od tega se namenja 20 mio sit za pridobitev 
investicijske in projektne dokumentacije za OŠ Šentrupert, ostala sredstva pa se nameni 
pridobivanju potrebne ustrezne dokumentacije za uporabno dovoljenje OŠ Trebnje ter za 
idejne rešitve PŠ Dolenja Nemška vas, PŠ Dobrni� ter OŠ Mokronog. 
 
Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva se namenja za vzdrževanje in obnavljanje prostorov in opreme v smislu dobrega 
in skrbnega gospodarjenja s premoženjem, ki se nanaša na osnovne šole.  
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V letu 2006 so na tej postavki zagotovljena sredstva v višini 44,21 mio sit, od tega za: 
- OŠ Trebnje 28,51 mio sit (delna zamenjava oken s sen�ili na J strani objekta, oprema 

za zakloniš�e, požarna vrata za PŠ Šentlovrenc, ureditev kotlovnice na PŠ Dolenja 
Nemška vas), 

- OŠ Mirna 0,7 mio sit za zamenjavo opreme v OŠPP, 
- OŠ Mokronog 8,05 mio sit (sanacija strehe, žlot, sanacija stropa v u�ilnici BIO, z 

zamenjavo svetilnih teles, zamenjava oken na starem delu šole v treh u�ilnicah, 
zamenjava opreme za u�ilnico BIO, sofinanciranje ra�unalnikov, zamenjava talne 
obloge za en razred na PŠ Trebelno), 

- OŠ Šentrupert 1,25 mio sit (dobava in montaža zunanjih žaluzij na telovadnici, 
sofinanciranje ra�unalnikov), 

- OŠ Veliki Gaber 5,7 mio sit (zamenjava radiatorjev v starem delu šole, sanacija ravne 
strehe nad starim delom šole, delna zamenjava dotrajanih oken na J strani starega dela 
šole). 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni: 
Ob�ina na podlagi 82. �lena ZOFVI-ja, v okviru prora�una zagotavlja tudi sredstva za 
investicije, investicijsko vzdrževanje nepremi�nin in opremo javnim osnovnim šolam.  
Osnova za planiranje finan�nih sredstev so finan�ni plani javnih zavodov, ki izvajajo javno 
službo vzgoje in izobraževanja v ob�ini Trebnje. 
 
 
19039002 
Glasbeno šolstvo 
 
Opis podprograma: 
Lokalna skupnost v tem podprogramu financira dejavnost Glasbene šole Trebnje. Glasbena 
šola Trebnje je uspešna šola s tridesetletno tradicijo, ki se poleg osnovne dejavnosti – 
izvajanje glasbenih vzgojno-izobraževalnih programov, ukvarja tudi s produkcijo in 
organizacijo koncertov oz. glasbenih prireditev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 29/2000), 
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 53/20005), 
- Zakon financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 115/2003, 65/2005). 
- Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 37/97, 52/97, 

69/02). 
 
Dolgoro�ni oziroma letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev: 
 
Splošni cilji Glasbene šole Trebnje: 

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, 
- na�rtno izboljšanje glasbene izobraženosti prebivalstva, 
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za za�etek delovanja v 

ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih, ipd., 
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,  
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- omogo�anje umetniškega doživljanja in izražanja. 
 
Za doseganje teh ciljev bo glasbena šola še naprej organizirala izobraževanja na orkestrskih 
in drugih instrumentih, na komorni ansambelski igri, orkestrih, nauku o glasbi, pripravnici 
in ljudskih glasbilih. 
 
Kazalci: 

- število u�encev v glasbeni šoli, 
- število koncertov, nastopov, prireditev, … 
- število organiziranih izobraževanj, 
- dosežki na regijskih in nacionalnih tekmovanjih.  

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Izhodiš�a za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole so podana v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Tako se poleg materialnih stroškov, ki so po vsebini 
enaki tovrstnim stroškom za osnovne šole, glasbeni šoli zagotavljajo še sredstva za 
programsko odvisne materialne stroške, katere se osnovnim šolam nakazujejo iz državnega 
prora�una, prav tako pa tudi sredstva za regresirano prehrano zaposlenih, za izobraževanje 
u�iteljev ter sredstva za u�ila in u�ne pripomo�ke. 
 
19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke: 
 
Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva v višini 1,8 mio sit se namenja za investicijsko vzdrževanje nepremi�nin in 
opreme glasbeni šoli (nabava glasbil). 
 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni: 
Ob�ina na podlagi 82. �lena ZOFVI-ja, v okviru prora�una zagotavlja tudi sredstva za 
investicije, investicijsko vzdrževanje nepremi�nin in opremo javnim glasbenim šolam.  
Osnova za planiranje finan�nih sredstev je finan�ni plan javnega zavoda, ki izvaja javno 
službo v ob�ini Trebnje. 
 
 
1905 
Drugi izobraževalni programi 
 
19059001 
Izobraževanje odraslih 
 
Opis podprograma: 
Razvoj izobraževanja odraslih postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Glede na 
to se v okviru tega podprograma Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje zagotavljajo 
sredstva za program osnovne šole za odrasle, za univerzo za tretje življenjsko obdobje ter 
za nacionalni program izobraževanja odraslih. 
  
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 12/96), 
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- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 
43/2000), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 
(Ur.l. RS, št. 41/97, 58/04), 

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 
do leta 2010 (Ur.l. RS, št. 70/2004).  

 
Dolgoro�ni oziroma letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev: 

- �imbolj približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo 
izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogo�iti enostavno pot do novih 
znanj. 

- Omogo�iti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vklju�i v formalne in 
neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. 

- Ponuditi ne samo znanja za razvoj gospodarstva, temve� tudi potrebna znanja za 
politi�no in kulturno osveš�anje, razvijanje temeljnih demokrati�nih vrednot, 
samozaupanja in obvladovanje lastne usode v širši skupnosti. 

 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
V okviru prora�unske postavke so zagotovljena sredstva v treh sklopih, in sicer: 

a) Osnovna šola za odrasle, za katero se na�rtuje pokrivanje obratovalnih stroškov 
u�ilnic za pet oddelkov (4 romski oddelki in eden ne romski) v višini 1.100.000,00 
sit. 

b) Univerza za tretje življenjsko obdobje v okviru katere se pokrivajo stroški za 
pla�ilo avtorskih honorarjev in potnih stroškov predavateljev za izvedbo raznih 
delavnic, za promocijo UTŽO ter za organizacijske stroške v skupni višini 
1.100.000,00 sit. 

c) V tretjem sklopu nacionalnega programa izobraževanja odraslih pa sredstva za 
namen promocije vseživljenjskega u�enja, novih izobraževalnih programov in 
programov za pridobitev izobrazbe ter sredstva za aktivnosti v okviru raznih 
projektov – 1.100.000,00 sit.  

  
 
1906 
Pomo�i šolajo�im 
 
19069001 
Pomo�i v osnovnem šolstvu 
 
Opis podprograma: 
Podprogram – Pomo�i v osnovnem šolstvu, vklju�uje prora�unsko postavko za regresiranje 
prevozov u�encev iz kraja bivanja v šolo in nazaj ter subvencioniranje šolske prehrane 
u�encem iz socialno ogroženih družin. 
  
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 53/2005), 
- Zakon financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 115/2003, 65/2005). 

 
Dolgoro�ni oziroma letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev: 
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Omogo�iti varne in kvalitetne prevozne storitve vsem tistim u�encem, ki so do te pravice 
upravi�eni.  
Glede na to, da osnovne šole iz državnega prora�una na osnovi Pravilnika o 
subvencioniranju šolske prehrane u�encev v osnovnih šolah pridobijo dolo�ena finan�na 
sredstva, se želi s sredstvi ob�inskega prora�una število upravi�encev še pove�ati. 
  
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
Višina prora�unske postavke regresiranje prevozov u�encev v šolo in nazaj je oblikovana 
na osnovi sklenjene pogodbe s prevoznim podjetjem. V okviru te pogodbe se zagotavljajo 
brezpla�ni prevozi za vse tiste u�ence, ki so od šole oddaljeni ve� kot 4 kilometre, vsem 
u�encem v 1. razredu devetletke in vsem tistim u�encem, ki so od šole oddaljeni manj kot 
4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot. Glede na to, da je na osnovi 
sklenjene pogodbe za šolsko leto 2005/2006 znana tudi obveznost prora�una za leto 2006 
in glede na potrebno izvedbo postopka izbire najugodnejšega izvajalca za naslednje šolsko 
leto, se sredstva z rebalansom pove�ujejo za 10.000.000,00 sit.  
 
Sredstva so zagotovljena tudi za regresiranje prehrane socialno ogroženim u�encem naše 
ob�ine. U�ence, upravi�ence do te pomo�i, oblikujejo šole ob soglasju s starši 
upravi�encev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje. Višina sredstev 
(5.800.000 sit) bo zadostovala za regresiranje 87 obrokov v višini 350 sit/obrok v letnem 
merilu. 
 
 
19069003 
Štipendije 
 
Opis podprograma: 
V okviru podprograma se preko štipendij za nadarjene podeljujejo štipendije mladim, 
perspektivnim osebam, z jasnimi cilji in vizijo ter željo delovati v lokalnem okolju; preko  
štipendij za deficitarne poklice pa sofinanciranje štipendij, pridobljenih iz naslova 
»Štipendijske sheme za Dolenjsko«, katero vodi Podjetniški center Novo mesto. 
 
Zakonske in druge pravne podlage:  

- Pravilnik o podeljevanju štipendij Ob�ine Trebnje (Ur.l. RS, št. 82/2004, 68/2005), 
- Pravilnik »Štipendijske sheme za Dolenjsko«, 
- Program razvoja kmetijstva v Ob�ini Trebnje za obdobje od 2001 do 2006 (za 

štipendiranje naslednikov kmetij). 
 
Dolgoro�ni oziroma letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev: 
Splošni cilji tega podprograma so ustvariti znanje za potrebe delodajalcev v ob�ini Trebnje, 
vzpodbuditi vra�anje dijakov in diplomantov v doma�e okolje ter zviševati izobrazbeno 
raven prebivalstva naše ob�ine. 
Specifi�ni cilji pa so: 

- odlo�anje dijakov in študentov za izobraževanje na podro�ju deficitarnih poklicev, 
- uskladitev potreb delodajalcev po kadrih (glede na aktualne in bodo�e potrebe 

delodajalcev v ob�ini), 
- povezava med zasebnim in javnim sektorjem pri skrbi za razvoj ob�ine in s tem 

vzpostavitve internega trga dela za kadrovski potencial ob�ine, 
- dolgoro�na navezava na regijski štipendijski sklad, 
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- štipendiranje naslednikov kmetij 
 
Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP: 
V okviru prora�unske postavke štipendije za nadarjene se za vsako šolsko oziroma 
študijsko leto na podlagi  javnega razpisa izvršuje štipendiranje dijakov in študentov 
ob�ine Trebnje. Za šolsko leto 2005/2006 je dodeljenih 16 štipendij, in sicer 8 za dijake v 
višini 28.000,00 sit mese�no ter 8 za študente v višini 35.000,00 sit mese�no. Glede na 
izpla�ila, ki se nanašajo na šolsko oz. študijsko leto znaša obveznost prora�una za leto 
2006 iz tega naslova 4.816.000,00 sit. Glede na to, da je za šolsko leto 2006/2007 
predvideno podeliti 24 štipendij (12 za dijake in 12 za študente) se z rebalansom sredstva 
za ta namen pove�ujejo in znašajo 9.200.000,00 sit.   
 
19033 Štipendije na podro�ju kmetijstva 
 
Namen štipendiranja naslednikov kmetij je predvsem ohranjanje naslednikov kmetij in s 
tem dvigovanje izobrazbenega nivoja na kmetijah. Ob�ina nudi finan�no pomo� dijakom, 
ki ne prejemajo štipendije iz drugega naslova, pri izobraževanju kmetijskih programov 
srednjega in poklicnega šolanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri 
dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in 
prosilci z manjšimi dohodki na družinskega �lana. 
Sredstva za leto 2006 se pove�ujejo za 800.000 SIT. 
 
 
20 
SOCIALNO VARSTVO 
 
2002    
Varstvo otrok in družine 
 
20029001      
Drugi programi v pomo� družini 
 
Opis podprograma: 
Podprogram zajema enkratni denarni prispevek za novorojence, prora�unska postavka 
20022 Pomo� staršem ob rojstvu otrok, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi 
dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Ob�ini Trebnje (UL RS, št. 
44/2005)  

 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Dolgoro�ni cilj podprograma je predvsem pomo� družini ob rojstvu otroka oziroma 
novorojencu, saj se stroški z novim družinskim �lanom pove�ajo, hkrati pa je ukrep 
namenjen tudi pove�anju rojstev.  

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
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V ob�ini Trebnje se letno v povpre�ju rodi okrog 200 otrok, sredstva pa so na podlagi 
prejetih vlog v preteklem letu,  izra�unana za  133 izpla�il, za kar je potrebno v prora�unu 
za leto 2006 zagotoviti sredstva v višini 4.000.000 SIT. 
2004     
Izvajanje programov socialnega varstva 

  
20049001  
Centri za socialno delo 

 
Opis podprograma: 
Podprogram Centri za socialno delo kot dopolnilni program obsega storitev zagotavljanja 
socialne varnosti, in sicer oskrba in varstvo v drugih družinah za tiste osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za to in �e je ta oblika ugodnejša glede na druge oblike varstva. Stroški oskrbe 
odraslih oseb v tujih družinah se financirajo delno iz lastnih sredstev varovancev, delno pa 
iz ob�inskega prora�una.  
V ob�inskem prora�unu je za leto 2006 za ta namen zagotovljenih 900.000 SIT.  
 
Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o socialnem varstvu – uradno pre�iš�eno besedilo (UL RS, 36/2004); 
- Podzakonski akti; 
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št.52/95, 

2/98, 19/99, 28/99, 127/03 in 125/04); 
- Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. 
 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Podprogram omogo�a osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, bivanje v 
drugi družini. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku 
institucionalnega varstva tem osebam. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
Osebam, ki same niso sposobne samostojnega bivanja, se omogo�i bivanje v drugi družini, 
ki ni samo ugodnejše, temve� tudi bolj prijazno, kot institucionalno varstvo.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku 
institucionalnega varstva tem osebam. 

 
 

20049002  
Socialno varstvo invalidov 

 
Opis podprograma: 
Podprogram zajema prora�unsko postavko 20007 Financiranje družinskega pomo�nika. 
Pravico do izbire družinskega pomo�nika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem 
razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomo� pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja pravico do 
izbire družinskega pomo�nika pri centru za socialno delo, ki je pristojen za to invalidno 
osebo. Pristojni center za socialno delo odlo�i o izbiri dolo�ene osebe za družinskega 
pomo�nika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno 
varstvo. Te pravice se v skladu z zakonom financirajo iz ob�inskega prora�una.  
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Planirana sredstva za leto 2006 se pove�ujejo in znašajo 24.000.000 SIT. V tem znesku je 
upoštevan pove�an obseg pravice za 5 upravi�encev v letu 2006. 
  
 
Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o socialnem varstvu – uradno pre�iš�eno besedilo (UL RS, 36/2004); 
- Podzakonski akti; 
- Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. 
        
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Dolgoro�ni cilji podprograma so predvsem v tem, da se invalidnim osebam nudi nega in 
oskrba v doma�em okolju in se jim s to obliko pomo�i oddalji odhod v institucionalno 
varstvo. 
Kazalci, s katerimi se meri doseganje dolgoro�no zastavljenih ciljev, se kažejo v deležu 
invalidnih oseb, ki ob pomo�i družinskega pomo�nika živijo v svojem primarnem okolju.  
Prav tako se zmanjšuje brezposelnost, saj mora družinski pomo�nik po dosedanji ureditvi 
izpolniti enega od naslednjih treh pogojev: 
- da je oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti, ali 
- se je z namenom, da bi postala družinski pomo�nik, odjavila iz evidence brezposelnih 

oseb ali 
- je zapustila trg dela. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
Zagotavljanje pomo�i lokalne skupnosti delu populacije, ki bi bila sicer veliko prej 
primorana poiskati obliko institucionalnega varstva, po�asi naraš�a. V letu 2005 je bilo 11 
upravi�encev, v letu 2006 se planira skupno 16 upravi�encev, kar znaša na letnem nivoju 
24.000.000 SIT.  
Kazalci doseganja ciljev so isti kot navedeni v prejšnji to�ki, le da se spreminjajo na letnem 
nivoju. 
 
 
20049003  
Socialno varstvo starih 

 
Opis podprograma: 
Podprogram zajema prora�unsko postavko 20008 Bivanje starejših oseb v splošnih 
socialnih zavodih ter prora�unsko postavko 20011 Dejavnost izvajanja pomo�i na domu. 
Delež starejših prebivalcev se z leti pove�uje. 
Za bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih se planirajo sredstva za pla�ilo 
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravi�enec oziroma drug zavezanec delno ali v 
celoti oproš�en pla�ila oskrbe v domovih za starejše. Odlo�be o delnem ali celotnem 
pla�ilu stroškov storitev v zavodih izda Center za socialno delo, ob�ina pa v skladu z 
veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis na premoženje) iz naslova teh dopla�il.  

      Dejavnost izvajanja pomo�i na domu obsega socialno oskrbo upravi�enca/ke v primeru    
starosti, invalidnosti in podobnih primerih. Socialna oskrba pomeni pomo� pri vzdrževanju 
osebne higiene, gospodinjsko pomo� in pomo� pri ohranjanju socialnih stikov.  
Dejavnost izvajanja pomo�i na domu se iz prora�una ob�ine v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za 
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katero je upravi�enec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproš�en pla�ila. Razliko 
krijejo samo pla�ilno sposobni uporabniki in uporabnice, za ostale, ki nimajo dovolj 
sredstev pa krije razliko do polne višine ob�ina, za tiste, ki nimajo nikakršnih sredstev, pa 
krije stroške ob�ina v celoti. 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
-    Zakon o socialnem varstvu – uradno pre�iš�eno besedilo (UL RS, št.36/2004); 
- Podzakonski akti; 
- Uredba o merilih za dolo�anje oprostitev pri pla�ilih socialno varstvenih storitev; 
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomo�i na domu (UL RS, št. 21/2000) 
- Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. 

 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Izhodiš�e pri dolo�anju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje 
kvalitete življenja posameznikov zlasti na podro�jih življenjskega standarda, prepre�evanju 
revš�ine in socialne izklju�enosti. Pravice do storitev pomo�i na domu in institucionalnega 
varstva se uveljavljajo po na�elih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse 
upravi�ence pod pogoji, ki jih dolo�a zakon in po na�elih socialne pravi�nosti. Iz 
Nacionalnega programa socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kakovosti 
življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih socialnih mrež 
pomo�i, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za 
obvladovanje socialnih stisk. Usmeritev za prihodnost na podro�ju skrbi za starejše je �im 
dlje jim omogo�iti bivanje doma.  
Kazalci, s katerimi se meri doseganje dolgoro�no zastavljenih ciljev, so predvsem delež 
oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje 
odhoda v institucionalno varstvo. 
Glede na dolgoro�ne cilje s podro�ja izvajanja storitve pomo�i na domu ter v skladu z 
Nacionalnim programom socialnega varstva in vse ve�jimi potrebami in povpraševanjem v 
ob�ini se bo omenjena storitev širila. Od dosedanjih 7 zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki 
opravljajo 840 efektivnih ur mese�no, se predvideva še dodatni dve zaposlitvi socialnih 
oskrbovalk v letu 2006.  

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
V prora�unu ob�ine se zagotavljajo sredstva za pla�ila storitev v zavodih za odrasle, kadar 
je upravi�enec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproš�en pla�ila oskrbe v 
domovih za starejše. Glede na to, da je bilo v letu 2005 porabljenih v ta namen ve� od 
predvidenih sredstev, se  za leto 2006 zagotovi skupno 65.000.000 SIT. 
Za storitev pomo� na domu se v prora�unu za leto 2006 zagotovi, zaradi dveh dodatnih 
zaposlitev v decembru 2005 ter predvidenih dveh dodatnih zaposlitev v drugi polovici leta 
2006 in s tem pove�anega obsega dela, sredstva v višini 29.000.000 SIT. 
Dodatno so na prora�unski postavki 20023 Povra�ilo stroškov kilometrin po sklepu OS 
planirana sredstva za financiranje dodatnih stroškov kilometrin, ki niso zajeti v strukturi 
priznane cene, izra�unane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev,  v višini 2.700.000 SIT, po sklepu Ob�inskega sveta. 
Kazalci doseganja ciljev so isti kot navedeni v prejšnji to�ki, le da se spreminjajo na letnem 
nivoju. 
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20049004 
Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
20015 Enkratne pomo�i socialno ogroženim in drugi enkratni izdatki – romska 
problematika  
 
Sredstva v višini 3.000.000 SIT so namenjena Romom kot pomo� pri nabavi opreme za 
bivanje. Gre za pomo� pri gradnji in obnovi bivališ� v vseh romskih naseljih ob�ine ter 
dose�i minimalni standard romskim družinam. Tako bodo izboljšane higienske razmere in 
s tem posredno redno obiskovanje otrok v vzgojnih organizacijah. Odstranitev potepuških 
psov in glodalcev, ki ogrožajo varnost prebivalcev naselij ter pla�ilo odškodnine za škodo, 
ki jo povzro�ajo Romi krajanom.  
 
Dodajo pa se sredstva v višini 2.200.000 SIT, in sicer za pla�ilo sofinanciranja mrliške 
vežice v deležu, ki odpade na romsko populacijo v Krajevni skupnosti Ra�je selo. 
 
20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome 
 
Opis prora�unske postavke: 
Izboljšanje bivalnega prostora romskih naselij v ob�ini tako na podro�ju infrastrukture kot 
izboljšanju njihovih bivališ�. Izboljšanje sanitarno higienskih razmer. Sofinanciranje 
gradnje bivališ�, popravilo poti ter pomo� pri nabavi opreme za bivanje.   
 
Zakonska osnova:  
Ustava RS, Sklepi vlade RS z dne 1.6.2001 in Sklepi vlade RS, z dne 7.10.2004. 
Cilji: 
Zagotoviti izdelavo projektov za izgradnjo infrastrukture v romskem naselju Hudeje 
(vodovod, elektrika, ceste, kanalizacija) ter pla�ilo geodetskih storitev za postopno 
parcelacijo odkupljenega zemljiš�a v romskem naselju Hudeje in prenosa zemljiš�a na 
posamezno romsko družino (z odkupom).  
V ta namen se planirajo sredstva v višini 5.000.000 sit. 
 
Za investicijska dela se zagotovijo sredstva v višini 20.000.000 sit, ki se namenijo za 
izgradnjo   infrastrukture – vodovod, elektrika, ceste, kanalizacija itd. S tem se zagotavlja 
osnovne življenjske potrebe romskim družinam ter nadaljnji koraki k  civilizacije Romov.    
 
 
20049006  
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 
Opis podprograma: 
Podprogram zajema prora�unsko postavko 20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 
na podro�ju socialnega varstva (Rde�i križ, Karitas, Društvo duševno prizadetih, slepih, 
gluhih, paraplegikov,…) ter interventna sredstva za podro�je socialnega varstva. 
Lokalna skupnost pospešuje službe socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in 
ostarele tako, da spodbuja in zagotavlja sredstva za realizacijo socialno varstvenih 
programov in projektov. 



C:\irena\Prora�un 2006 - po novem\Ob�ina Trebnje\Obrazložitev Odloka o spr. in dop. odloka o prora�unu OT za leto 2006.doc                                                             
80 
 

 

Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru 
lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Ob�ina podpira in spodbuja razvoj 
samopomo�i, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik 
prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo ve�jo kvaliteto življenja za ob�ane naše 
ob�ine. 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
-    Zakon o socialnem varstvu – uradno pre�iš�eno besedilo (UL RS, št.36/2004); 
- Podzakonski akti; 
- Zakon o lokalni samoupravi; 
- Statut Ob�ine Trebnje; 
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz podro�ja 

socialnega varstva v ob�ini Trebnje; 
- Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. 

 
Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Dolgoro�ni cilji podprograma so predvsem uskladiti organiziranje socialno varstvene 
dejavnosti na nivoju ob�ine ter zagotoviti ve�jo transparentnost sredstev, ki jih ob�ina 
namenja za podro�je socialnega varstva, opredeliti na�in in postopek izbora izvajalcev 
programov in projektov na podro�ju socialnega varstva, opredeliti sistem vrednotenja 
izbranih programov socialnega varstva in njihovo financiranje, v skladu z obstoje�o 
zakonodajo, spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, u�inkovitosti in 
inovativnosti socialno varstvenih programov, povezovanje in zbiranje podatkov o vseh 
oblikovalcih in izvajalcih programov socialnega varstva v ob�ini Trebnje, spodbujati 
pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za 
dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva, izboljšati dostop in kakovost 
do storitev in programov in hkrati pove�ati njihovo ciljno usmerjenost in u�inkovitost. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem delež 
vklju�enih oseb v programe socialnega varstva, ve�anje kvalitete življenja ob�anov, 
zmanjševanje socialne izklju�enosti posameznih skupin prebivalstva. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev:  
V prora�unu ob�ine je na prora�unski postavki sodelovanja z nevladnimi organizacijami 
zagotovljenih 14.000.000 SIT ter za interventna sredstva 500.000 SIT.  
Kazalci doseganja ciljev so isti kot navedeni v prejšnji to�ki, le da se spreminjajo na letnem 
nivoju. 
 
 
22 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
2201 
Servisiranje javnega dolga 
 
22019001 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje 
 
V okviru prora�unske postavke 22002 Obresti od dolgoro�nih kreditov se zagotavljajo 
sredstva za odpla�ilo obresti od najetega kredita v predhodnih letih za gospodarsko 
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infrastrukturo in od najetih kreditov v letih 2003 in 2004 za popla�ilo obveznosti iz naslova 
investicije osnovne šole Mirna, in sicer v skupni višini 8.000.000 SIT. Sredstva se 
znižujejo, glede na prvotni plan, in sicer zaradi nenajetega kredita v letu 2005.  
23 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
2302 
Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih nesre� 
 
23029001 
Rezerva ob�ine 
 
Sredstva na prora�unski postavki 23001 Prora�unska rezerva, kjer so zagotovljena 
dolo�ena sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, se znižujejo glede na prvotni plan, 
in sicer zaradi prenosa sredstev iz leta 2005. 
Sredstva so oblikovana v višini 1,5% od predvidenih prihodkov v letu 2006, z 
upoštevanjem oblikovanja zadostne višine prora�unske rezerve v preteklem letu, v letu 
2006 pa se dodatno zagotavljajo še sredstva prora�unske rezerve v višini 10.000.000 SIT.  
Pravna podlaga pa je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesre�  (Uradni list RS, št. 
75/03).  
 
2303 
Splošna prora�unska rezervacija 
 
23039001 
Splošna prora�unska rezervacija 
 
V skladu z dolo�ili Zakona o javnih financah se v prora�unu del predvidenih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna prora�unska rezervacija, ki se v 
prora�unu tudi posebej izkazuje – prora�unska postavka 23008 Splošna prora�unska 
rezervacija. 
Sredstva splošne prora�unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere 
v prora�unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora�una ni bilo 
mogo�e na�rtovati. 
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Predvidena poraba sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a in davka od 
premoženja, na podlagi predlogov krajevnih skupnosti - ZBIR: 

Prora�unska 
postavka (PP) 

Opis PP Znesek v SIT 

02006 Stroški pla�ilnega prometa v KS 1.938.980 
06018 Pla�e zaposlenih v KS 3.800.000 
06019 Materialni stroški v KS 23.892.790 
06020 Teko�e vzdrževanje upravnih prostorov in pla�ilo najemnin v KS 5.250.560 
06021 Investicije v upravne prostore in nakup opreme v KS 3.500.000 
07007 Dejavnost gasilskih društev v KS 400.000 
13025 Upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti v KS 33.661.130 
13026 Upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture v KS 2.781.000 
13027 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS 28.083.404 
13028 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ceste infrastrukture v KS 3.377.374 
13032 Projektna dokumentacija v KS 1.000.000 

13029 Upravljanje in teko�e vzdrževanje parkiriš� v KS 100.000 

13030 Upravljanje in teko�e vzdrževanje prometne signalizacije v KS 100.000 

13015 Upravljanje in teko�e vzdrževanje javne razsvetljave v KS 11.670.560 

13031 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v KS  9.056.900 
15026 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 

�istilnih naprav v KS 
 

3.756.950 
16033 Teko�e vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS 1.500.000 

16034 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS 12.500.000 
16035 Teko�e vzdrževanje pokopališ� in mrliških vežic v KS 1.369.820 
16036 Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališ� in mrliških vežic v 

KS 
 

44.339.900 

16037 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov,… v KS  626.010 
16015 Prazni�na okrasitev naselij in izobešanje zastav v KS 500.000 
16038 Nakup zemljiš� v KS 3.000.000 
18061 Sofinanciranje glasil v KS 3.000.000 
18062 Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov v KS 2.660.000 

18063 Upravljanje in teko�e vzdrževanje kulturnih objektov v KS 1.250.000 

 
SKUPAJ SREDSTVA NUSZ IN DAVKA OD PREMOŽENJA: 

 
203.115.378 

 
 
Zaradi ve�jega priliva sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a od 
pravnih oseb in od fizi�nih oseb ter nekoliko ve�jih sredstev iz naslova davka od 
premoženja, vklju�no s prenesenimi sredstvi iz leta 2005, se tudi odhodki iz tega naslova 
pove�ujejo, in sicer za 17%. Krajevne skupnosti imajo možnost koristiti sredstva v skladu s 
Spremembo in dopolnitvijo Statuta Ob�ine Trebnje (Uradni list RS, št. 119/05) in 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljiš�a v Ob�ini Trebnje (Uradni list RS, št. 119/05).  
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V ra�unu finan�nih terjatev in naložb se ne predlaga sprememb. 
 
V ra�unu financiranja je predlagana sprememba, in sicer na ra�un pove�anja zadolžitve, ki 
v letu 2006 lahko znaša 330.000.000 SIT, in zmanjšanja sredstev za odpla�ila glavnic za 
odpla�ila dolgoro�nih kreditov poslovnim bankam (11.000.000 SIT), in sicer zaradi 
nenajetja kredita v letu 2005. 
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II/II JAVNOFINAN�NI PRIHODKI IN ODHODKI NEPOSREDNIH 
PRORA�UNSKIH UPORABNIKOV – KRAJEVNIH SKUPNOSTI (5001 – 5016) 
 
Pri opredeljevanju izkazovanja prihodkov in odhodkov ožjih delov ob�in – krajevnih 
skupnosti, ki imajo status pravne osebe, je potrebno izhajati iz 

��dolo�b 19. c in 19. �. �lena Zakona o lokalni samoupravi, po katerih morajo biti 
prihodki in odhodki krajevne skupnosti, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem 
finan�nem na�rtu, ki je sestavni del ob�inskega prora�una, in 

��dolo�be prvega odstavka 1. �lena ZJF, ki dolo�a, da dolo�ila ZJF, ki se nanašajo na 
neposredne uporabnike ob�inskega prora�una, veljajo tudi za krajevne skupnosti. 

 
2. �len Zakona o ra�unovodstvu dolo�a, da morajo pravne osebe voditi poslovne knjige ter 
izdelati letna poro�ila v skladu z dolo�bami ZR in drugimi predpisi, kodeksom 
ra�unovodskih na�el ter slovenskimi ra�unovodskimi standardi,  kar pomeni, da je to 
obveza tudi za krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. 
 
Iz predhodno navedene zakonodaje je razvidno, da morajo ob�ine v svojih prora�unih 
ustrezno evidentirati vse javnofinan�ne prihodke in odhodke na lokalni ravni. Ker so 
krajevne skupnosti, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki ob�inskega prora�una in, 
ker je njihov finan�ni na�rt sestavni del ob�inskega prora�una, morajo ob�ine sestaviti 
ob�inski prora�un iz vseh finan�nih na�rtov neposrednih uporabnikov ob�inskega 
prora�una.  
 
Finan�ni na�rti, ki so jih posredovale krajevne skupnosti, se vklju�ujejo v prora�un ob�ine 
Trebnje. Celoten promet javnofinan�nih prihodkov in odhodkov je vklju�en v prora�un 
ob�ine Trebnje, na nivoju trimestnih kontov.  
Priloga k posebnemu delu prora�una pa so finan�ni na�rti vseh šestnajstih krajevnih 
skupnosti za leto 2006, iz katerih je podrobno razvidno, kako nameravajo posamezne 
krajevne skupnosti porabiti svoja sredstva.  
Predsedniki krajevnih skupnosti v celoti odgovarjajo za pravilnost porabe sredstev 
krajevnih skupnosti, ob�inski svet pa je z aktivnostmi posameznih krajevnih skupnosti 
seznanjen. 
 
Ob pripravi prora�una za leto 2006 so krajevne skupnosti skupaj na�rtovale 702.969.172 
SIT prejemkov. Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so ocenjevale na 695.734.172 
SIT, za pokrivanje odhodkov nad prihodki pa so namenjale še 7.235.000 SIT razpoložljivih 
sredstev na ra�unu.  
V strukturi so predstavljali lastni prihodki krajevnih skupnosti 18,62%, od katerih sta bila 
glavni vir prihodkov krajevni samoprispevek in prihodki od ob�anov za sofinanciranje 
cestne in komunalne infrastrukture. 
 
Odhodki krajevnih skupnosti so bili ob pripravi prora�una za leto 2006 planirani v višini 
702.969.172 SIT in so bili v pretežni meri namenjeni za investicijska vlaganja v cestno 
infrastrukturo in pokopališko dejavnost (tako za redno vzdrževanje kot gradnjo mrliških 
vežic).  
 
Krajevne skupnosti vsebinskih obrazložitev niso posredovale, tako da je bila poraba 
sredstev razvidna le iz funkcionalne klasifikacije. 
 
 



C:\irena\Prora�un 2006 - po novem\Ob�ina Trebnje\Obrazložitev Odloka o spr. in dop. odloka o prora�unu OT za leto 2006.doc                                                             
85 
 

 

 
Krajevne skupnosti so bile v mesecu decembru 2005 pozvane, naj pripravijo in posredujejo 
spremembe ter dopolnitve svojih finan�nih planov, z upoštevanjem (obvezne) prevedbe na 
programsko klasifikacijo – kot pomo� pri tem delu je bil organiziran sestanek s predsedniki 
krajevnih skupnosti in njihovimi finan�nimi delavci ter pripravljen obrazec za pripravo 
finan�nega na�rta po programski klasifikaciji. 
 
Spremembo plana so posredovale vse krajevne skupnosti. 
 
Krajevne skupnosti predvidevajo, da bodo razpolagale s 512.963.125 SIT, kar je za 
190.006.047 SIT manj, kot je bilo na�rtovano ob sprejetju prora�una za leto 2006.  
 
Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov ocenjujejo na 494.430.125 SIT, kar pomeni, da 
se zmanjšujejo od prvotno na�rtovanih za 201.304.047 SIT.  
Razliko, presežek odhodkov nad prihodki, v višini 18.533.000 SIT, pokrivajo iz 
razpoložljivih sredstev na ra�unu, ki so nekoliko višja, kot ob sprejemanju prora�una za 
leto 2006. 
 
V strukturi predstavljajo lastni prihodki krajevnih skupnosti 20%, od katerih sta še vedno 
glavni vir krajevni samoprispevek in prihodki od ob�anov za sofinanciranje cestne in 
komunalne infrastrukture. 
Ve�ji del sredstev – 80% - pri�akujejo iz ob�inskega prora�una v obliki transferov, iz 
naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš� od pravnih in fizi�nih oseb, davka od 
premoženja in sredstev za cestno in komunalno infrastrukturo ter s podro�ja kulture  za 
vzdrževanje kulturnih objektov.  
 
Odhodki krajevnih skupnosti, v višini 512.963.125 SIT, predstavljajo teko�e odhodke in 
transfere v višini 34,2%, medtem ko se investicijski odhodki in investicijski transferi 
na�rtujejo v višini 65,8% vseh sredstev. 
 
Krajevne skupnosti vsebinskih obrazložitev niso posredovale, tako da je poraba sredstev 
razvidna le iz finan�nih na�rtov posameznih krajevnih skupnosti za leto 2006, ki so 
priloženi v posebnem delu prora�una. 
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Ob�inskemu svetu se predlaga, da v skladu s 84. �lenom Poslovnika Ob�inskega sveta 

Ob�ine Trebnje sprejme odlok po hitrem postopku (združitev prve in druge obravnave na 

isti seji – enofazni postopek). 

 

 

Predlog sklepov: 
 

1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu Ob�ine 
Trebnje za leto 2006 po hitrem postopku; 

2. Sprejme se sklep o zadolžitvi ob�inskega prora�una za leto 2006; 
3. Sprejme se sklep o višini to�ke za dolo�itev obsega sredstev za funkcionalne 

izdatke KS za leto 2006; 
4. Sprejme se Program prodaje ob�inskega stvarnega premoženja za leto 2006; 
 
 
Pripravil: 

Referat za prora�un 

 

     CIRIL METOD PUNGARTNIK 
  Župan Ob�ine Trebnje 

 
 

 
 


