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1. SPLOŠNI DEL  
A  -  B i l a n c a  p r i h o d k o v  i n  o d h o d k o v  
 
Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje 
primerne porabe za leto 2020 v višini 2.533.209,00 €  in v letu 2021 v višini 2.529.726,00 €. Primerna 
poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.  
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in 
javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, 
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za 
financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za 
financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje 
primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med 
občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% 
dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike 
med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna 
solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% 
dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za 
financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. 
  
703 - Davki na premoženje 
Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030), in sicer 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je ocenjeno v višini 210.000,00 € za leto 2020 
in enako vrednost za leto 2021.  Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni  v višini 
10.000,00 €, od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 10.500,00 € za leto 2020 in enaka vrednost 
za leto 2021. Ocenjuje se, da bomo v letu 2020 in 2021 prejeli za 500,00 € davkov na premičnine 
(konto 7031), kjer zadnja leta beležimo prihodek iz naslova davka na vodna plovila. Predvideni prihodki 
iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so v višini 15.090,00 € v letu 2020 in enaka 
višina  v letu 2021. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 
7033) se planira prilive v višini 48.005,00 € v letu 2020 in enako v letu 2021. 
 
704 - Domači davki na blago in storitve 
Med davke na posebne storitve (konto 7044) je vključen davek na dobitke od iger na srečo, ki je 
ocenjen  v višini 1.000,00 €  v letu 2020 in 2021. 
 
Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor so uvrščene 
komunalne takse. Turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek in je v obeh letih ocenjena v višini 
3.000,00 €, na strani porabe pa je kot tekoči transfer izkazana na področju gospodarstva. Pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena v višini  15.000,00 €. V okviru drugih davkov na blago in storitve 
se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadlih voda v višini 70.000,00 € leto 2020 in leto 2021. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
V letu 2020 in 2021 se planira za 600,00 € prihodkov iz naslova obresti (konto 7102). Med nedavčnimi 
prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni 
višini 57.007,00 € v letu 2020, kakor tudi v letu  2021.  
 
711 - Takse in pristojbine 
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so  planirani v višini 6.000,00 € za leto 2020 in 
6.000,00 € za leto 2021. 
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712 - Globe in druge denarne kazni 
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke za nadomestilo za 
degradacijo in uzurpacijo prostora in globe za prekrške v letu 2020 in 2021 predvideva 37.450,00 €.  
      
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani na podlagi lanskoletnih prihodkov v višini 25.000,00 € 
v letu 2020 in 25.000,00 € v letu 2021. 
 
714 - Drugi nedavčni prihodki 
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo za leto 2020: 
- drugi nedavčni prihodki  v višini 353.000,00 €; 
- prihodki od komunalnih prispevkov  so ocenjeni na 100.000,00 €; 
- prihodek izterjave krajevnega samoprispevka v višini 200,00 €; 
- zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 300,00 €. 
V drugih nedavčnih prihodki so planirana sredstva iz naslova projekta "Prestavitve LC Trebelno-Poljane-
Preboj Radna vas« v višini 222.000,00 €, sredstva najemnine Komunale Trebnje, ki znašajo 120.000,00 
€, prihodek države za AED opreme v višini 10.000,00 € in prihodek GVO za OŠO v višini 1.000,00 €. 
Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so ocenjeni na podlagi predvidenih investicij in lanskoletne 
realizacije. Ostali prihodki iz tega naslova se planirajo glede na oceno posameznih projektov, v katerih 
naj bi s svojim deležem sodelovali tudi zainteresirani občani. 
 
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo za leto 2021: 
- drugi nedavčni prihodki  v višini 301.000,00 €; 
- prihodki od komunalnih prispevkov  so ocenjeni na 100.000,00 €; 
- prihodek izterjave krajevnega samoprispevka v višini 200,00 €; 
- zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 300,00 €. 
Preboj Radna vas« v višini 180.000,00 €, sredstva najemnine Komunale Trebnje, ki znašajo 120.000,00 € 
in prihodek GVO za OŠO v višini 1.000,00 €. Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so ocenjeni na 
podlagi predvidenih investicij in lanskoletne realizacije. Ostali prihodki iz tega naslova se planirajo glede 
na oceno posameznih projektov, v katerih naj bi s svojim deležem sodelovali tudi zainteresirani občani. 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 
Prihodki so ocenjeni glede na izvedene prodaje, ki jih bo potrebno med letom realizirati. Prihodki so 
predvideni v skupni višini 124.000,00 € za leto 2020 in 15.540,00 € za leto 2021. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
V letu 2020 za naslednje namene: 

- Fundacija (Športni park) v višini 37.000,00€; 
- Eko sklad (Paradiž 1) v višini 50.000,00 €; 
- SVLR - 23. člen ZFO (Gradnja cestne infrastrukture) v višini 183.519,00 € 
- Ministrstvo za zdravje v višini 20.000,00€, 
- Medgeneracijsko ustvarjalno središče v višini 73.000,00 €, 
- Poslovna cona Puščava v višini 110.000,00 €; 
- požarna taksa v višini 7.000,00 €, 
- povrnitev stroškov za delovanje SOU, družinski pomočnik in vzdrževanje gozdnih cest v višini 

30.000,00 €. 
 
7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
V letu 2021 za naslednje namene: 

- SVLR - 23. člen ZFO (cestna infrastruktura) v višini 185.302,00 €,  
- Ministrstvo za zdravje v višini 20.000,00 €, 
- požarna taksa v višini 7.000,00 €, 
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- povrnitev stroškov za delovanje SOU, družinski pomočnik in vzdrževanje gozdnih cest v višini 
30.000 €. 

 
7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

V letu 2020 za naslednje namene: 

- Prejeta sredstva iz občin za delovanje SOU v višini 30.517,00 €; 

V letu 2021 za naslednje namene: 

- Prejeta sredstva iz občin v višini 5.000,00 €. 

7416 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  

V letu 2020 za naslednje namene: 

- PC Puščava v višini 330.000,00 €; 

 
Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno 
dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela), 
sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Odhodki so 
predvideni v višini 312.258,00 € v letu 2020 in 313.700,00 € v letu 2021. 
 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevke delodajalcev za socialno varnost predstavljajo prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko 
varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Odhodki so 
predvideni v letu 2020 višini 40.860,00 € in 37.060,00 € v letu 2021. 
 
402 - Izdatki za blago in storitve 
Izdatke za blago in storitve predstavljajo pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in 
storitve, čistilni material in storitve,storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske 
storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške 
storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz 
in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, 
odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij 
in komunale), prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena 
potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi), stroški prevoza v državi,  tekoče 
vzdrževanje (tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih 
objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje 
komunikacijske opreme), drugi operativni odhodki (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih 
pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za 
strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in državnim svetnikom, posebni davek na 
določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo,članarine v domačih neprofitnih 
institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, 
stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov. Odhodki so predvideni v višini 
680.601,30 € v letu 2020 in 584.100,00 € v letu 2021. 
 
403 - Plačila domačih obresti 
Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov poslovnim 
bankam. Odhodki so predvideni v višini 15.000,00 €, tako v letu 2020 kot v letu 2021. 
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409 - Rezerve 
Rezerve predstavljata splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva. Odhodki so predvideni v 
letu 2020 višini 50.000,00 € in v letu 2021 v višini 50.000,00 €. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
Subvencije predstavljajo kompleksne subvencije v kmetijstvu in subvencije za neprofitna oziroma tržna 
stanovanja v višini 15.400,00 € tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. 
 
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska nadomestila 
(darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, drugi transferi 
posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom 
in gospodinjstvom). Odhodki so predvideni v letu 2020 v višini 789.000,00 € in 775.000,00 € v 2021. 
 
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. Odhodki so predvideni v višini 132.580,00 € v letu 2020, v letu 2021 v višini 132.080,00 €. 
 
413 - Drugi tekoči domači transferi 
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekočo transferi občinam (sredstva, prenesena drugim 
občinam), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode 
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. 
Odhodki so predvideni  v višini 598.350,00 € v letu 2020 in 607.700,00 € v letu 2021. 
 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniške 
opreme, nakup strojne računalniške opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (priprava 
zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup 
zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,… Odhodki so predvideni  v 
višini 1.885.805,00 € v letu 2020 in v znesku 986.390,00 € v letu 2021. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo 
investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi 
drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Odhodki so predvideni  v višini 
79.240,00 € v letu 2020 in v letu 2021 pa v višini 62.740,00 €. 
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B -  Ra čun f inančnih  ter jat ev in na ložb  
 
C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

V letu 2020, kakor v letu 2021 se Občina Mokronog-Trebelno namerava zadolžiti pri državnem 

proračunu – 23. člen ZFO. 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in odplačila kreditov 
drugim finančnim institucijam. V letu 2020 planiramo odplačilo glavnice letno v znesku 221.100,00 € in 
v letu 2021 pa v znesku 235.700,00 €. 
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2.  P OSE BNI DEL  

1000 OBČINSKI SVET 

A  -  B i l a n c a  o d h o d k o v  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan). Občina 
preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete 
odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se 
izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih 
občanov. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini 
Mokronog-Trebelno, kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 
 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega 
sveta, župana. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje odločitev v 
skladu s sprejetim proračunom. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Mokronog-
Trebelno. Slednje določa Statut občine, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi. Občinski 
svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema 
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. Dejavnost občinskega sveta 
predstavlja stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij ter financiranje političnih strank. 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije 
Zakon o lokalni samoupravi  
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Zakon o lokalnih volitvah  
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
Zakon o volilni kampanji 
Zakon o političnih strankah  
Zakon o financiranju političnih strank 
Zakon o preprečevanju korupcije 
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar  
Zakon o javnih uslužbencih 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
Pravilnik o plačah funkcionarjev  
Statut občine Mokronog-Trebelno 
Poslovnik o delu občinskega sveta 
Odlok o priznanjih v občini Mokronog-Trebelno 
Odlok o prazniku Občine Mokronog-Trebelno 
Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-Trebelno. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. 
Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) 
so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga 
vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 
Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da  skupaj 
z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in 
občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne  strategije občine in njenega 
uresničevanja. 
 
01101 - STROŠKI DELA IN OBČINSKEGA SVETA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izplačila sejnin članicam in članom občinskega sveta. Na 
2. redni seji Občinskega sveta je bil sprejet Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 92/14), v nadaljevanju pravilnik. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za stroške dela občinskega sveta oz. za nadomestilo za opravljanje funkcije članov občinskega sveta se 
predvidevajo finančna sredstva glede na realizacijo iz leta 2019. Osnova za načrtovanje stroškov dela 
občinskega sveta je sejnina, ki od 01.09.2016 dalje znaša 92,59 €. Višina sejnine se usklajuje z izhodiščno 
plačo za prvi tarifni razred za polni delovni čas, določen s kolektivno pogodbo. 
 
Za leto 2020 se tako zagotavljajo sredstva v višini 6.000,00 €.  
Za leto 2021 se zagotavljajo finančna sredstva v višini 6.000,00 €.  
 
01104 - SEJNINE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačila sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov Občine Mokronog-Trebelno, na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu 
stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov 
drugih organov Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št.  92/14). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Tudi na tej postavki se za sejnine članom delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine predvideva  finančna sredstva. 
 
Za leto 2020 se zagotavljajo finančna sredstva v višini 6.000,00 €.  
Za leto 2021 se zagotavljajo finančna sredstva v višini 6.000,00 €.  
 
01105 - DELOVANJE POLITIČNIH STRANK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje delovanja političnih strank.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

S Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 
9/2018) je bilo sprejeto, da se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto, s sprejemom Odloka 
o proračunu, višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank. Pri opredelitvi sredstev se 
izhaja iz izhodišč Zakona o političnih strankah. Stranka je upravičena pridobiti finančna sredstva iz 
proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta 
(število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50:100). Strankam se v skladu s sprejetim 
sklepom, sredstva dodeljujejo enkrat letno, v drugi polovici leta, na TRR posamezne stranke.  

Za  leto 2020 se predevajo sredstva v višini 1.000,00 € . 
Za  leto 2021 se predevajo sredstva v višini 1.000,00 € . 
 

Izračun števila pridobljenih glasov na volitvah v občinski svet, potrebnih za doseganje praga o financiranju 
političnih strank iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno: 

 
VE 

Skupno 
število 

veljavnih 
glasov  

 
Število voljenih 

svetnikov 

Potrebno 
število 

glasov za 
financiranje 

stranke 

Število dobljenih 
glasov politične  

stranke 

VE 1:   168 1 84 0 

VE 2:  603 2 151 
SLS– 217 glasov   
ZELENI– 99 glasov 
N.Si– 79 glasov 

VE 3:   75 1 38 
N.Si– 42 glasov 
SLS– 33 glasov 

VE 4:    164 1 82 SDS– 67 glasov  

VE 5:    148 1 74 SDS– 64 glasov  

VE 6:    157 1 79 0 

VE 7:    150 1 75 SDS– 78 glasov 

VE 8:     228 2 57 SLS– 99 glasov 

VE 9:    140 1 70 ZELENI– 140 glasov  

 

 

3. Izračun višine financiranja po strankah letno: 

Stranka, ki je 
dosegla prag za 

Skupno 
število 

% 
financiranja 

Letna 
višina 
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financiranje dobljenih 
glasov 

stranke 

 financiranja 

SLS 217 45,49% 454,93 € 

ZELENI SLOVENIJE 140 29,35% 293,50 € 

SDS 78 16,35% 163,52 € 

N.Si 42 8,81% 88,05 € 

SKUPAJ 477 100% 1.000,00 € 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi 
na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve 
in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina 
zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih 
programov. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno 
izvajanje protokolarnih nalog. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletnih strani občine), celostno grafično podobo 
občine, grb, zastava. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje 
predpisov in sprememb. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 
Občinske predpise Občina Mokronog-Trebelno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.  
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04404 - OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV V URADNIH GLASILIH 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za objave občinskih predpisov Občine Mokronog-Trebelno 
v Uradnem glasilu e-občina.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.  
 
Za objavljanje sprejetih predpisov in odlokov je namenjeno za leto 2020  3.000,00 €.  
Za leto 2021 je za objavljanje občinskih predpisov v proračunu zagotovljeno 3.000,00 €. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je 
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem 
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti 
smernicam nacionalnega in lokalnega programa. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalni program za kulturo 2018-2025, 
- Nacionalni program športa v RS. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, 
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter 
mladine. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1803 Programi v kulturi 
 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške 
programe, ljubiteljsko kulturo, medije. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in 
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v 
občini. 
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih     
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in 
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v 
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s 
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 Ljubiteljska kultura 
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 
Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja medijev o delu občinskega sveta, župana, 
občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog-Trebelno. V okviru 
podprograma se sredstva namenjajo tudi za izdajo občinskega glasila »Odsev«. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o 
javnih uslužbencih, Uredba o upravnem poslovanju, Statut Občine Mokronog-Trebelno, Odlok o 
izdajanju občinskega glasila »Odsev«, Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo 
odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora 
glasila »Odsev«. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje javnosti dela občinskega sveta, oz. organov, župana in občinske uprave ter institucij in 
celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja. Zadovoljevanje posebnih in 
skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje občanov v čim večjem številu 
pri opravljanju javnih zadev v občini.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih 
medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 
Letni cilji so opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, organizacija prireditev, ter 
organizacija srečanj in akcij. 
Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih občanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost 
le-teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine. 
 
18060 - PROGRAMI LOKALNE TV, RADIA IN SPLETA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki se namenjajo za sodelovanje župana v oddajah posameznih medijih, Televizije 
Novo mesto in Lapego, Petra Krnc Laznik, s.p., in sicer na podlagi »Pogodbe o poslovnem sodelovanju«. 
Dolenjski obzornik je pomemben dejavnik obveščanja in informiranja javnosti o delu tako Občinskega 
sveta, kot tudi Občinske uprave na območju Občine Mokronog-Trebelno in preko spletnega portala, prav 
tako poteka obveščanje občanov o pomembnejših dogodkih, prireditvah in vsebinah, ki jih izbere Občina 
sama za objavo. Televizija Novo mesto je program s statusom posebnega pomena in je močno 
priljubljena med občani. Sredstva se namenjajo sporočilom za javnost, in sicer medijem širokega izbora, 
ki jih zelo uspešno izvaja Lapego, Petra Krnc Laznik s.p. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizacija iz preteklih let.   
 
Višina planiranih sredstev za leto 2020 je 7.000,00 €. 
Višina planiranih sredstev za leto 2021 je 7.000,00 €. 
 
18061 - IZDAJA OBČINSKEGA GLASILA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Redno izdajanje občinskega glasila »Odsev« je brezplačno za vsa gospodinjstva v Občini Mokronog-
Trebelno. Prav tako se glasilo pošilja javnim zavodom, sosednjim občinam, NUK Ljubljana in fizičnim 
osebam izven občine, ki so podale pisno privolitev z željo, da ga želijo prejemati. Zagotavljajo se sredstva 
za oblikovanje in tiskanje občinskega glasila ter za avtorske honorarje in nadomestila za delo 
odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora 
občinskega glasila »Odsev«. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizacija iz preteklih let.  
Za leto 2020 se predvideva višina 13.500,00 €, in sicer 4.500,00 € za sejnine in pripadajoča povračila 
stroškov ter 9.000,00 € za druge operativne odhodke, t.j. tiskanje in oblikovanje občinskega glasila. 
 
Za leto 2021 pa se predvideva enaka višina kot za leto 2020, t.j. 13.500,00 €, prav tako 4.500,00 € za 
sejnine in pripadajoča povračila stroškov uredniškemu odboru, t.j. glavnemu uredniku, namestnici 
glavnega urednika in članom ter lektorici ter 9.000,00 € za druge operativne odhodke, t.j. tiskanje in 
oblikovanje občinskega glasila. 
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2000 NADZORNI ODBOR 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem 
področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora 
občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno  porabljanje proračunskih sredstev in 
vodenje ustreznega nadzora nad porabo. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V 
občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mokronog-Trebelno in 
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 02 zajema dva glavna programa, in sicer: 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 - Fiskalni nadzor 
 
 

0203 - Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 
V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mokronog-Trebelno in 
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev 
Občine Mokronog-Trebelno skladno s sprejetim programom dela. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 
Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine Mokronog-Trebelno in Poslovniku 
Nadzornega odbora, na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 92/14) in na podlagi programa dela Nadzornega odbora. Predvidena so 
sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za 
posebne strokovne naloge nadzora. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine, Poslovnik; 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev občine in zagotavljanje delovanja 
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev občine 
skladno s sprejetim programom dela. 
 
02201 - STROŠKI DELA NADZORNEGA ODBORA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Mokronog-Trebelno, na podlagi 
Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-Trebelno in na podlagi programa dela 
Nadzornega odbora. 
Iz Statuta občine Mokronog-Trebelno izhaja, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini, ki v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. Letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s katerim seznani občinski svet in župana. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadzorni odbor opravlja naloge, ki so opredeljene v letnem programu nadzornega odbora.  
 
Predvidena sredstva za delovanje nadzornega odbora so za leto 2020 v višini 1.500,00 €, in sicer za 
sejnine in stroške nadzora.  
Za leto 2021 so predvidena sredstva za dejavnost nadzornega odbora v višini 1.500,00 €, in sicer za 
sejnine in stroške nadzora. 
 
 

3000 ŽUPAN 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 
Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški 
vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu im ljudski iniciativi, Zakon 
o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 
o enakih možnostih žensk in moških. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter 
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim 
proračunom ter vodenje in predstavljanja lokalne skupnosti. 
 
 
01301 - NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina nadomestila za izvajanje funkcije  župana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju. Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Prav tako je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, 
potrebno zagotoviti nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v javnem 
sektorju.  
 
Predvidena sredstva so v višini 22.000,00 € v letu 2020. 
Predvidena sredstva so v višini 22.000,00 € v letu 2021. 
 
01302 - MATERIALNI STROŠKI ZA FUNCIONARJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zagotavljajo se sredstva za reprezentanco, to so osvežilni napitki ob poslovnih obiskih in drugih 
priložnostih ter ostale pogostitve ob poslovnih dogodkih. V stroških so zajeta tudi reprezentančna darila, 
cvetlični aranžmaji ob raznih protokolarnih dogodkih. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ocena stroškov je na podlagi porabe preteklega leta, in sicer znaša za leto 2020  5.500,00 €, in sicer 
4.000,00 € za izdatke za reprezentanco in 1.500,00 € za druge operativne odhodke. 
Za leto 2021 se predvideva za materialne stroške za funkcionarje 5.500,00 €, in sicer 4.000,00 € za 
izdatke za reprezentanco in 1.500,00 € za druge operativne odhodke. 
 
01303 – NADOMESTILO ZA DELO PODŽUPANA  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina nadomestila za izvajanje funkcije  podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju. Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v javnem 
sektorju.  
 
Predvidena sredstva so v višini 13.000,00 € v letu 2020. 
Predvidena sredstva so v višini 13.000,00 € v letu 2021. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je 
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem 
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti 
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalni program za kulturo 2018-2025, 
- Nacionalni program športa v RS. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, 
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter 
mladine. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1803 Programi v kulturi 
 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške 
programe, ljubiteljsko kulturo, medije. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in 
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v 
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije družabnih prireditev, ki niso 
vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in 
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v 
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s 
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
18039003 Ljubiteljska kultura 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
(revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov 
kulturnih društev, sofinanciranje revije Rast ter za interventna sredstva na področju kulture. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o društvih, 
Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v občini Mokronog-Trebelno. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomoč kulturnim društvom, 
- motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter 

seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov, 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice…) za kulturna 

društva, 
- vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti, 
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število kvalitetno izvedenih projektov. 

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

- sofinancirati različne kulturne prireditve in programe, revije. 
 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število kvalitetno izvedenih projektov. 
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18305 - POKROVITELJSTVA OBČINE IN DRUGI POSEBNI PROGRAMI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje programov ali projektov društev in organizacij, ki niso 
predmet drugih razpisov; Občina Mokronog-Trebelno objavi »Javni poziv za sofinanciranje programov, 
ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno.« 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih gibanj.  
 
Finančna sredstva za leto 2020 so predvidena v višini 5.000,00 €. 

Za leto 2021 se predvidevajo sredstva v višini 3.500,00 €. 

 

4000 OBČINSKA UPRAVA 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi 
na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve 
in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina 
zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih 
programov. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno 
izvajanje protokolarnih nalog. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletnih strani občine), celostno grafično podobo 
občine, grb, zastava. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje 
predpisov in sprememb. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
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04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 
Objava občinskih predpisov Občine Mokronog-Trebelno je v Uradnem glasilu e-občina. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.  

 
04402 - SPLETNE STRANI OBČINE  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Spletno stran www.mokronog-trebelno.si je potrebno sproti ažurno vzdrževati, če se želi občane hitreje 
obveščati o vseh dogajanjih v občini, o vseh javnih razpisih in pozivih. Na internetno stran se med 
drugim sproti objavlja vsa vabila in gradiva za seje občinskih svetov.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov. Za vzdrževanje spletne strani je namenjeno 
2.500,00 € v letu 2020. 
V letu 2021 se predvideva za vzdrževanje spletne strani 2.500,00 €.  
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 
Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih 
izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim 
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim 
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov. 
 
04405 – OBČINSKI PRAZNIK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na 28. redni seji je Občinski svet Občine sprejel Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog-Trebelno (UL 
RS, št. 33/10), na svoji 21. redni seji, dne 26.03.2014 pa je sprejel Odlok o prazniku Občine Mokronog-
Trebelno (UL RS, št. 25/14), ki določa, da je praznik Občine Mokronog-Trebelno 14. marec, ki 
predstavlja datum ustanovitve Občine Mokronog-Trebelno. Praznik se obeleži s slavnostno sejo, na 
kateri se podelijo priznanja in nagrade. 
Na svoji 2. redni seji, dne 10.12.2014 pa je Občinski svet sprejel Odlok o priznanjih (UL RS, št. 89/14), na 
podlagi katerega se objavi Javni razpis za podelitev priznanj Občine Mokronog-Trebelno. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  

http://www.mokronog-trebelno.si/


 

Stran 26 od 108 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za praznovanje občinskega praznika oz. »datuma 
praznovanja«.  
 
Za izvedbo slavnostne seje oz. praznovanje občinskega praznika in z njim povezanimi stroški, je v 
občinskem proračunu za leto 2020 namenjenih 6.000,00 €. 
Za leto 2021 pa je za občinski praznik zagotovljenih enaka višina sredstev, t.j. 6.000,00 €. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere  občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 
- Strategija razvoja turizma 
- Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog uprave v korist razvoja občine, kakovostna izvedba 
upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.  

 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
0603 Dejavnost občinske uprave 
 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
V okviru glavnega programa je potrebno zagotavljati sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalnih 
skupnosti. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za članarine. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
06029002 Delovanje zvez občin 
 

06029002 - Delovanje zvez občin 

Opis podprograma 
Delovanje zvez občin. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, 
pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje 
izobraževanj za potrebe občin.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, 
pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje 
izobraževanj za potrebe občin.  
 
06410 - DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno dvakrat letno poravna članarino, kot članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) 
in Združenja občin Slovenije (ZOS).  

SOS je reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, kar pomeni, da je zastopnik interesov 
občin v odnosu do države in šteje 176 občin članic. Kot reprezentativno združenje skupnost pridobiva 
na mnogih področjih, med drugim tudi nova zakonska pooblastila, ima svoje mesto v pogajalski skupini 
Vlade RS za pogajanja o kolektivnih pogodbah, sodeluje v delovnih skupinah pri ministrstvih za pripravo 
različnih zakonskih in podzakonskih aktov in drugo.  

ZOS je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih 
interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 115 občin članic. ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v 
pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na 
državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v 
tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne 
posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju 
predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave. 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 se zagotovi višina finančnih sredstev za celoletno članarino, kar znaša 5.000,00 €. 
Za leto 2021 se zagotovi višina finančnih sredstev za celoletno članarino, kar znaša 5.000,00 €. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem 
skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih 
sredstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno 
upravo. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 - Administracija občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 
V podprogram so vključena sredstva za administracijo  občinske uprave, plače zaposlenim, sredstva za 
odpravo plačnih nesorazmerij ter materialni stroški za delovanje občinske uprave.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih 
državne uprave, Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade 
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Republike Slovenije in v upravnih organih, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o uravnoteženju 
javnih financ. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.  
 
06413 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Področje plač v lokalni samoupravi urejajo Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Statut Občine Mokronog-Trebelno, Odlok o organizaciji in delovnem področju  občinske uprave Občine, 
Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, Pravilnik 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Mokronog-Trebelno. V 
skladu s predpisi pripada javnim uslužbencem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan. Skladno 
z Uredbo o povračilih stroškov prevoza na delo in z dela, delavcem in funkcionarjem v državnih organih, 
pripada delavcem povračilo prevoza na delo. Sredstva za nadurno delo se izplačujejo v skladu s predpisi 
o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah delodajalca. Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V 
skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem sektorju upravičeni do premije dodatnega pokojninskega 
zavarovanja.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih uslužbencev in 
sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest. Predvidevajo 
povečanju v letu 2020 in 2021, zaradi sklenitve dogovora o povečanju plač javnim uslužbencem. 
 
Sredstva so predvidena v letu 2020 v višini 263.060,00 €. 
Sredstva so predvidena v letu 2021 v višini 256.860,00 €. 
 
06414 - REGRES - OBČINSKA UPRAVA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Delavcem bo za leti 2020 in 2021 izplačan regres za letni dopust v skladu s kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih uslužbencev in 
sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest.  
 
Predvidena višina  za leto 2020 znaša 7.600,00 €. 
Predvidena višina  za leto 2021 znaša 7.600,00 €. 
 
06420 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL ZA DELO OU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu se zagotavljajo proračunska sredstva za nabavo pisarniškega in splošnega materiala za 
nemoteno delovanje Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno, Občinskega sveta, odborov, komisij. 
Tu je zajeta nabava papirja, kartuš, potrošnega materiala, vabil, spiral za vezavo, blazinic, drug splošni 
material, kot npr.: tiskanje raznega propagandnega materiala, fotografije, CD, DVD,… za potrebe arhiva 
občine. Zagotavljajo se sredstva za druge materialne stroške in storitve občinske uprave, za izvedbo 
revizije in morebitnih stroškov za reprezentanco občinske uprave.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj. 
 
Za leto 2020 se na postavki Pisarniški in splošni material za delo OU zagotavlja višina 14.500,00 €, in 
sicer: 5.000,00 € za pisarniški material in storitve, 5.000,00 € za čistilni material in storitve, 500,00 € za 
časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, 1.000,00 € za izdatke za reprezentanco ter 3.000,00 € za 
drug splošni material in storitve. 
 
Za leto 2021 se na postavki Pisarniški in splošni material za delo OU zagotavlja višina 14.500,00 €, in 
sicer: 5.000,00 € za pisarniški material in storitve, 5.000,00 € za čistilni material in storitve, 500,00 € za 
časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, 1.000,00 € za izdatke za reprezentanco ter 3.000,00 € za 
drug splošni material in storitve. 
  
06422 - ENERGIJA IN KOMUNALNE STORITVE ZA DELOVANJE OU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina, kot lastnik objektov plačuje vse obratovalne stroške. Za delo občinske uprave, občinskega sveta, 
odborov, komisij, za korespondenco med državnimi organi in ustanovami in občani. Plačilo poštnine po 
pogodbi za opravljanje poštnih storitev. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.  
V proračunu občine se za leto 2020 zagotavlja višina 21.000,00 €, in sicer za stroške električne energije 
7.000,00 €, za porabo kuriv in stroške ogrevanja 3.000,00 €, za porabo vode in komunalne storitve 
1.000,00 €, za odvoz smeti 1.000,00 €, za porabo telefona, faksa in elektronske pošte 5.000,00 € ter za 
poštnino in kurirske storitve 4.000,00 €. 
 
Za leto 2021 se na postavki energija in komunalne storitve za delovanje občinske uprave zagotavlja 
višina 21.000,00 €, in sicer za stroške električne energije 7.000,00 €, za porabo kuriv in stroške 
ogrevanja 3.000,00 €, za porabo vode in komunalne storitve 1.000,00 €, za odvoz smeti 1.000,00 €, za 
porabo telefona, faksa in elektronske pošte 5.000,00 € ter za poštnino in kurirske storitve 4.000,00 €. 
 
 
06424 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA OU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo izdatkov za službena potovanja v skladu s predpisi. Izdatki se plačujejo za službeno potovanje na 
seminarje, določena izobraževanje,… v skladu s predpisi ter po predhodnem nalogu delodajalca.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.  
 
Za predlog proračuna  so predvidena sredstva 3.700,00 € za leto 2020. 
Za leto 2021 se predvideva sredstva v višini 3.700,00 €. 
 
06425-PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru predlagane proračunske postavke se planirajo sredstva za izvedbo promocije zdravja na 
delovnem mestu zaposlenih v občinski upravi. Zavedamo se, da je zdravje zaposlenih eden od bistvenih 



 

Stran 30 od 108 

pogojev za vaše zadovoljstvo, pa tudi uspešno poslovanje občinske uprave, zato je skrb za zdravo 
delovno okolje in krepitev zdravja zaposlenih del naših vsakodnevnih prizadevanj. 
 
Namen promocije zdravja je spodbujati zaposlene k prostovoljni udeležbi v različnih aktivnosti in 
programih. Tako želimo krepiti zdravje ter s tem omogočiti kakovostno življenje in uspešno delo. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za predlog proračuna  so predvidena sredstva 500,00 € za leto 2020. 
Za leto 2021 se predvideva sredstva v višini 500,00 €. 
 
06426 – PLAČE DELAVCEV SOU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače delavcev Skupne občinske uprave se zagotovijo na podlagi Odloka in skladno s 
Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim 
načrtom. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva za plače skupne občinske uprave so v letu 2020 in 2021 namenjena za izplačilo plač in 
dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter druge izdatke zaposlenim. 
 
Za predlog proračuna  so predvidena sredstva 15.000,00 € za leto 2020. 
Za leto 2021 se predvideva sredstva v višini 20.000,00 €. 
 
06427-MATERILANI STROŠKI SOU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za materialne stroške Skupne občinske uprave se zagotovijo na podlagi Odloka in skladno s 
Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim 
načrtom. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za predlog proračuna  so predvidena sredstva 10.000,00 € za leto 2020. 
Za leto 2021 se predvideva sredstva v višini 15.000,00 €. 
 
06429 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI ZA DELOVANJE OU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina kot lastnik objekta plačuje vse obratovalne stroške. Za delo občinske uprave, občinskega sveta, 
odborov, komisij, korespondenca med državnimi organi in ustanovami  in občani. Plačilo poštnine po 
pogodbi za opravljanje poštnih storitev. Izdelava nekaterih študij, manjših idejnih projektov s strani 
zunanjih izvajalcev. Nagrada študentom in dijakom za opravljanje obvezne prakse, ki jo omogoča občina 
in delo preko študentskega servisa. Strokovna izobraževanja zaradi sprememb zakonodaje na področju 
delovanja občinske uprave, ki so vezane na plačilo kotizacij. Stroški plačilnega prometa pobiranja in 
nakazovanja davkov, prispevki iz države, vodenje računa, stroški obračunavanja in izdelava ekonomske 
ter pravne upravičenosti zadolževanja po zahtevi Ministrstva za finance. 
Provizija banki za opravljene storitve v primeru zadolževanja občine ter provizija banke za poslovanje z 
gotovinskim računom. Drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge postavke. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov iz leta 2018.  
 
S predlogom se  predvideva višina 12.600,00 € za leto 2020. 
S predlogom se  predvideva za leto 2021 višina 13.600,00 €. 
 
 
06430 - POŽARNI RED IN IZJAVA O VARNOSTI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 43/11) je delodajalec dolžan zagotoviti 
sredstva, delavce Občinske uprave pa napotiti na preventivne zdravstvene preglede. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene makroekonomskih gibanj.  
V proračunu za leto 2020 se zagotavlja višina sredstev 1.700,00 €, v kar so všteti stroški za strokovne 
naloge zunanjega sodelavca iz področja varnosti in zdravja pri delu ter preventivne zdravstvene 
preglede občinskih uslužbencev, ki so po zakonodaji obvezni. 
 
V proračunu za leto 2021 se zagotavlja višina sredstev 2.000,00 €, in sicer za stroške izvajalca iz 
področja varnosti in zdravja pri delu ter preventivne zdravstvene preglede občinskih uslužbencev. 
 

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

Opis podprograma 
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, tekoče 
vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov in nakup opreme. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranitev uporabne vrednosti objektov,  
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava, 
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo. 
 
06440 - VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirani izdatki so vezani na redno vzdrževanje prostorov v uporabi občinskih organov in uprave ter 
vzdrževanje prostorov in objektov katerih lastnica je občina. Zagotavljajo se sredstva  za redno 
vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške opreme ter servisna popravila. Ocena stroškov 
je bila planirana na podlagi lanskoletne realizacije. Odhodki proračunske postavke bodo odvisni od 
dejanskih potreb po vzdrževanju, ki ga zaradi zapletenih programskih in mrežnih sistemov ne more 
izvajati občinska uprava. Gre tudi za plačilo zavarovalnih premij za strojno računalniško opremo in 
ostalo opremo, ki jo pri svojem delu uporablja občinska uprava.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STAVBE OU 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov.  
 
Sredstva so planirana v višini 50.000,00 € za leto 2020. 
V letu 2021 se predvidevajo odhodki v višini 48.000,00 €. 
 
06441 - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakupu potrebne osnovne opreme za potrebe občinske 
uprave in programske opreme oziroma nabava novejših verzij programske opreme, s katero že 
razpolagamo.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0005 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za potrebe informacijskega področja bodo sredstva porabljena za nakup novih računalnikov v višini 
7.000,00 €  v letu 2020 in 5.000,00 € v letu 2021. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi 
cilji. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Mokronog-Trebelno. Resolucija o 
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2020. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski 
celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je 
zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in 
kakovostnejše. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski 
celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je 
zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in 
kakovostnejše. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Varnost in opremljenost ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 



 

Stran 33 od 108 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje 
in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite in druge 
nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
-Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi 
-Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi 
-Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi 
-Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Mokronog-Trebelno 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih 
gasilskih enot na območju občine Mokronog-Trebelno za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, 
servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih. 
Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, 
reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti, reševanje ob nezgodah v industriji, 
pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite. 
 
07001 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CZ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite in reševanja in pomoči na območju občine so bili izdelani 
ocena ogroženosti ter načrti zaščite in reševanja. Določene in organizirane so bile enote in službe civilne 
zaščite. Potrebno je zagotavljati nemoteno delovanje, opremljenost in izobraževanje vseh enot in služb 
civilne zaščite. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zagotovljena sredstva so namenjena zagotavljanju izobraževanja za enote in službe civilne zaščite, v 
višini 3.000,00 € v letu 2020 in 3.000,00 € v letu 2021. 
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 
Stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja 
društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in 
občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme 
(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, 
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Mokronog-Trebelno. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje. 

 
07002 - REFUNDACIJA PLAČ UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi veljavne zakonodaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega 
varstva se izvajajo redna izobraževanja usposobljenih posameznikov. Delodajalec lahko uveljavlja 
refundacijo stroškov plače, katere pa je občina dolžna zagotoviti.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so predvidena za leti 2020 in 2021 so v višini 1.500,00 €. 
 
07410 - PROTIPOŽARNA VARNOST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje gasilske javne službe. Obveznost je zakonsko in pogodbeno dogovorjena med Občino in 
Gasilsko zvezo Trebnje, v letu 2009 je bil podpisan Aneks, s katerim se podrobneje ureja financiranje 
gasilskih društev, združenih v OGP Mokronog-Trebelno. Vsako proračunsko leto pa se sklene pogodba v 
kateri se določi obseg, vsebina in način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. 
Sredstva se porabijo izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po 
načrtu nabave in delovanje Gasilske zveze Trebnje. Investicije se bodo izvajale v skladu s programom 
OGP-ja in GZ Trebnje za leti 2020 in  2021. 
 
V  letu 2020 je predvidenih 72.500,00 €, od tega je predvidenih 27.000,00 € za investicije in investicijsko 
vzdrževanj in redni servis ALK ter požarna taksa. 9.500,00 € je predvideno za odplačilo kredita za 
nabavo gasilske lestve,  32.400,00 € za redno dejavnost društev in gasilske zveze in 3.600,00 € za 
zaposlitev delavca na gasilski zvezi. 
 
V  letu 2021 je predvidenih 65.500,00 €, od tega je predvidenih 20.000,00 € za investicije in investicijsko 
vzdrževanj in požarna taksa. 9.500,00 € za odplačilo kredita za nabavo gasilskega avtomobila z lestvijo,  
32.400,00 € za redno dejavnost in 3.600,00 € novo zaposlitev delavca na gasilski zvezi. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0006  INVESTICIJSKI TRANSFER GASILSKIH DRUŠTEV 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pomoč pri izvajanju prostovoljnih aktivnosti posameznih gasilskih društev, ki delujejo v okviru   GZ 
Trebnje, na osnovi predhodnih letnih programov društev. 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je 
izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o varnosti cestnega prometa. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov 
za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v 
prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost 
vseh udeležencev cestnega prometa. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne 
skupine udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
08029001 Prometna varnost 
 
 

08029001 - Prometna varnost 

Opis podprograma 
V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig 
prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija 
preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Zakon o policiji, 
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa 
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj 
sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti 
cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako 
voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v 
preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 
osnovnih šolah in dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim 
večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih 
aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v 
cestnem prometu. 
 
08401 - DELOVANJE SPVCP 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvedba aktivnosti, ki so določene v Programu dela sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Mokronog-Trebelno.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Skladno s Programom dela SPVCP je potrebno v letu 2020 zagotoviti sredstva v višini 800 €, ki bodo 
namenjena nabavi gradiv za večjo varnost otrok na poti v in iz šole, delovanju SPVCP, morebitnim 
preventivnim akcijam ter izvedbi programa JUMICAR. 
 
Tudi za leto 2021 so predvidena sredstva v višini 800 € za nabavo gradiv za večjo varnost otrok na poti 
iz in v šolo, delovanje SPVCP ter morebitne preventivne akcije. 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 
Poslanstvo Občine je, da zagotovi primeren socialni standard vsakemu občanu, predvsem s 
spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno 
iskanje zaposlitve. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020, 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.  

  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih 
oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja aktivne politike zaposlovanja želimo 
posredno pospeševati gospodarsko rast ter dodati na vrednosti izvajanja posameznih storitev pri 
posameznih izvajalcih. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1003 Aktivna politika zaposlovanja 
 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se 
financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih). 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih 
znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih 
sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.  
Letni izvedbeni cilji: 
- povečati število novih zaposlitev na območju občine, 
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in 
- zmanjševati dodeljevanja socialnih transferov na drugi strani  
(obvezno zdravstveno zavarovanje, občinske denarne pomoči, denarne socialne pomoči). 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število zaposlenih na območju občine 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
10039001 Povečanje zaposljivosti 
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10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma 
V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje 
zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, 
njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju 
razvoja novih delovnih mest. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih 
cilj ni pridobivanje dobička. 
Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in spodbujanju 
zaposlovanja z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega in izobraževalnega ter delovnega 
sistema. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, Pravilnik o financiranju javnih del.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 aktivirati brezposelne osebe in  njihovo socializacijo,  
 ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter  
 spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 število aktiviranih brezposelnih oseb in 
 število novih delovnih mest. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-  povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela. 
 
10401-LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2020 bo Občina Mokronog-Trebelno zagotavljala v proračunu finančna sredstva za programe 
javnih del. Na javni razpis Zavoda za zaposlovanje bodo predvidoma kandidirali: Osnovna šola 
Mokronog s programoma Učna pomoč in Pomoč v vrtcu, Center za socialno delo Trebnje z dvema 
programoma Laična pomoč družinam,  Knjižnica Pavla Golie Trebnje z dvema programoma Pomoč v 
knjižnici in v kolikor bodo sredstva omogočala tudi CIK Trebnje s programom pomoč v galeriji. 
Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za 
proračunsko obdobje določi Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod 
RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina). Glede na to, da se nekateri  programi javnih del 
izvajajo v Občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno, se stroški delijo glede na delitveni ključ števila 
prebivalcev posamezne občine, delež občine pa se določi glede na sedež zavoda, ki kandidira na razpisu 
javnih del.  

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 so planirana sredstva v višini 12.000 € in so namenjena za kritje stroškov razlike plač za 
udeležence, del prispevkov, materialni stroški vezani na program ter regres za letni dopust.  Programe 
delno sofinancira občina, delno pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pri programih, ki se 
izvajajo za Občine Trebnje, Mirno in Mokronog-Trebelno  je upoštevan delitveni ključ oziroma število 
prebivalcev. 
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Za leto 2021 so planirana sredstva v višini 12.000 € za programe javnih del za zavode katerih 
(so)ustanovitelj je Občina Mokronog-Trebelno. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Občina z 
investicijskimi podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske 
proizvodnje in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju 
podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje 
kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanju kmetijskih pridelkov. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o kmetijstvu 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje 
podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu 
in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva 
in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje 
dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in 
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 
Spodbujanje k naložbam v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, stimulacija za  posamezne 
kmete za zavarovanje pred izgubo, ki jo lahko povzročijo bolezni živali, spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in  izvajanje 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, 
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, 
- spodbuditi zavarovanje živali, 
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- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem  
prostoru. 

 
Kazalci: 

- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva, 
- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev, 
- delež zavarovanih živali. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za 
podeželje. 
 
11406 - ZAPUŠČENE ŽIVALI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je dolžna z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so 
ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za 
oskrbo zapuščenih živali.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Občina na podlagi zakonskih obvez zagotavlja sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve 
in oskrbe najdenih zapuščenih živali. V vsakem letu se predvideva objaviti  javni poziv za sofinanciranje 
sterilizacije in kastracije mačk.  
 
Predvidena sredstva so za leto 2020 je  v višini 5.000 €. 
Predvidena sredstva so za leto 2021 je  v višini 5.000 €. 
 
 
11407 - SPODBUJANJE KMETIJSTVA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno zagotavlja sredstva za intervencije v kmetijstvo, ki spadajo v okvir t.i. 
državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod 
predpisanimi pogoji. V letih 2020 in 2021 namerava občina objaviti Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva je začel veljati nov Pravilnik o sofinanciranju 
programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015-2021 
(Uradni list RS, št. 55/15). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-09-00045-SPODBUJANJE KMETIJSTVA 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter zagotoviti večjo konkurenčnost, 
ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem  prostoru. 
 
Za kompleksne subvencije v kmetijstvu je letu 2020 planiranih 12.400 €. 
Za kompleksne subvencije v kmetijstvu je letu 2021 planiranih 12.400 €. 
 
11408 – CLLD IN PRIPRAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODEŽELJU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja projekt CLLD – razvoju lokalnega okolja in spodbujanju 
družbene ekonomije. LAS Dolenjska in Bela krajina šteje 68 članov. Naloga je učinkovito izvajanje 
Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 – 2020 s pomočjo mehanizma CLLD ter 
sredstvi skladov EKSRP in ESRR. 
Aktivnosti povezane s pristopom CLLD: izvedba vseh potrebnih postopkov za odobritev projektov 
oddanih na 5. JP EKSRP; izvedba postopkov za potrditev projektov odobrenih na 3. JP ESRP in 4. JP 
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ESRR, 5. JP EKSRP; spremljanje in priprava zahtevkov za projekte oddane na 1., 2., in 3. JP LAS DBK; 
priprava in izvedba 6. JP LAS DBK za sredstva EKSRP in ESRR; spremljanje in vrednotenje Strategije 
lokalnega razvoja LAS DBK; spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014 – 2020 (3. 
sprememba); ostale naloge povezane z izvajanjem pristopa CLLD. Poleg aktivnosti, povezanih z 
izvajanjem pristopa CLLD, se bodo izvajale sledeče naloge: spremljanje trajnosti projektov odobrenih 
2007 – 2013; oprema prostora LAS DBK znotraj Podeželskega izobraževalnega centra; iskanje novih 
potencialov za pripravo projektov na področju podeželja (priprava na novo finančno perspektivo 2020-
2027). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva bodo namenjena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na podlagi 
letnega načrta (LIN) Lokalne akcijske skupine. Sredstva so zagotovljena po sklenjeni pogodbi z RC Novo 
mesto. 
 
Za leto 2020 se v proračunu za CLLD in pripravo razvojnih programov na podeželju predvidevajo 
finančna sredstva v višini 3.180 €. 
Za leto 2021 se v proračunu za CLLD in pripravo razvojnih programov na podeželju predvidevajo 
finančna sredstva v višini 3.180 €. 
 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, 
v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih 
funkcij. Gozdarstvo vključuje sredstva za vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 
proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste). 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic - gozdnih cest. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in 
obnova, rekonstrukcija gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih, 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,  
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 
- Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje in obnovo gozdnih cest (zasebnih in državnih) v 
skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj programa je, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajati program vzdrževanja gozdnih 
cest, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Skladno z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje 
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gozdnih cest in Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove država zagotavlja letna 
sredstva za vzdrževanje gozdnih poti. Program porabe sredstev pripravi Zavod za gozdove Slovenije. 
Sredstva se porabijo skladno s pogodbo med občino in Zavodom za gozdove Slovenije. 
 
11415 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s sklenjeno tripartitno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo, Zavodom RS za 
gozdove in Občino Mokronog-Trebelno, zagotavljata Ministrstvo in občina sredstva za vzdrževanje in 
obnovo gozdnih cest. Zavod za gozdove pripravi programe vzdrževanja cest in izvaja nadzor nad izvedbo 
del. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0007 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V letih 2020 in 2021 bo izvedeno vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema nasipanje, izravnavanje in 
utrjevanje predvidenih gozdnih poti po programu Zavoda za gozdove Slovenije, za kar so predvidena 
proračunska sredstva v višini po 18.000 € na posamezno leto. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje obsega 
opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon 
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po 
celinskih vodah, zakon o letalstvu. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so 
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, 
zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na 
okolje. 
 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 
Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na 
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. 
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Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: 
- redno vzdrževanje občinskih cest, 
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, 
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 
 
Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, tekoče vzdrževanje javnih poti ter tekoče vzdrževanje 
parkov in obcestnih površin. Vzdrževanje obsega tako letno službo kot tudi zimsko službo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon 
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o načinu označevanja javnih 
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, 
Odlok o občinskih cestah, Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se 
ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred 
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in 
cestnih objektov. 
Kazalci: število vzdrževanih cest. 
 
13401 –TEKOČE VZDRŽEVANJE LC IN JP (letno in zimsko vzdrževanje) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno je na podlagi 11. člena Odloka o občinskih cestah pristojna za upravljanje in 
vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest lokalnih cest in javnih poti. Vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti je s Pogodbo o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest na območju občine Mokronog-Trebelno predano javnemu podjetju Komunala Trebnje d.o.o..   
Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti obsega zimsko in letno službo vzdrževanja lokalnih cest 
in javnih poti. V letni službi so zajeta tudi dela postavitev talne in vertikalne prometne signalizacije.  
 
Razpoložljiva sredstva za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2020 znašajo 200.000,00 
€.  V letu 2021 se predvidevajo sredstva v višini 162.000,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na podlagi 
razpoložljivih sredstev.  
 
13402 –TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (letno in zimsko) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Predvidena sredstva za vzdrževanje javnih površin v letu 2020 znašajo 11.000,00 €. Dela obsegajo letno 
in zimsko vzdrževanje pločnikov, urejanje javnih površin, zelenic, cvetličnih korit in podobna 
vzdrževalna dela. Za redno vzdrževanje javnih površin bo sklenjeno razmerje z najugodnejšim 
izvajalcem. Sredstva se namenjajo tudi novoletni svetlobni okrasitvi trga v Mokronogu in smreke pred 
občinsko stavbo. 
 
V letu 2021 se za vzdrževanje javnih površin predvidevajo sredstva v višini 11.000,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na podlagi 
obsega del in cen v preteklem letu.  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, cestna 
križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se 
povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle 
koristi v prihodnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon 
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o načinu označevanja javnih 
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, 
Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah, Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje 
gospodarskih javnih služb. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, 
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega, 
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, 
- sanacije podpornih in opornih zidov. 
 
Kazalci:- število obnovljenih in novozgrajenih cest. 
 
13403 - PRESTAVITEV LC TREBELNO-POLJANE//PREBOJ RADNA VAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2008 je bil izveden JR za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Prestavitev LC Trebelno–Poljane, 
preboj Radna vas«. Naročilo je bilo oddano izvajalcu, podjetju GRADIS skupina G iz Ljubljane. Zaradi 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca je Občina Mokronog-Trebelno enostransko 
razveljavila sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem in v skladu z Zakonom o javnih naročilih za projekt 
»Prestavitev LC Trebelno–Poljane, preboj Radna vas« dne 22.10.2010 sklenila novo pogodbo, in dne 
31.5.2018 aneks, s sedanjim izvajalcem del – podjetjem REKON iz Grosupljega. Projekt se bo nadaljeval v 
naslednjih letih in predvidoma zaključil v letu 2022. 
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V letu 2020 je predviden odkup zemljišč v Radni vasi parc. št. 88/1, 88/2, 86/1 in 86/2, k.o. Ornuška vas 
v skupni površini 5370 m2 zaradi ureditve uvoza v Preboj z vzhodne strani in odkup zemljišč parc. št. 
114/4 in 114/5, k.o. Ornuška vas v skupni površini 2460 m2 zaradi rekonstrukcije ceste in razširitve 
ovinka na delu občinske ceste LC 425613 Poljane-Ornuška vas. V ta namen je predvidenih 20.805 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0043 PRESTAVITEV LC-PREBOJ RADNA VAS 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Z izvajalcem je sklenjena pogodba  o izvajanju del, s katero so določena medsebojna razmerja. 

 

V letu 2020 se predvidevajo sredstva v skupni višini 230.805,00 €, in sicer 50.000,00 € drugih 

operativnih odhodkov za poplačilo koncesije, 185.500,00 € za izvajanje projekta, 20.805,00 € za nakup 

zemljišč in 20.000,00 € za investicijski nadzor in inženiring. 

V letu 2021 se predvidevajo sredstva v višini 220.000,00 €. 

 

13405 - GRADNJA CESTNE INFRASTRUKTURE  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno je na podlagi 11. člena Odloka o občinskih cestah pristojna za upravljanje in 
vzdrževanje kategoriziranih občinskih lokalnih cest in javnih poti.  
 
V letu 2020 je za gradnjo cestne infrastrukture predvidenih 400.000,00 €, 2.000,00 € za strokovni 
nadzor in 40.000,00 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo: 

 LC 425321 PUŠČAVA-HRASTOVICA-PIJAVICE, l=1300 m (odvodnjavanje, asfaltiranje, grbina) 
 LC 425614 ORNUŠKA VAS-TREBELNO-MOKRONOG, l=cca 350m (odvodnjavanje, asfaltiranje) 
 JP 926011 BITNJA VAS-URBIČ-BITOVSKA GORA, l=980 m (makadamska ureditev poti, 

odvodnjavanje, odstranitev dreves in grmovja izvedejo uporabniki poti sami) 
 JP 926946 PUGLED-926941, P=cca 440 m2 (asfaltiranje-most) 
 DOLENJE LAKNICE-VODNJOV, P=cca 220 m2 (prestavitev odseka LC 372251-asfaltiranje, 

odvodnjavanje) 
 JP 926964 MOKRONOG-STRELOV TURN, P=cca 200 m2 (asfaltiranje, odvodnjavanje) 
 MOKRONOG-ODBOJKARSKO IGRIŠČE, P=cca 220 m2 (asfaltiranje, odvodnjavanje) 
 JP 926922 HRASTOVICA 37-JANEŽIČ, P=cca 240 m2 (asfaltiranje, odvodnjavanje, zemeljska 

dela opravijo uporabniki odseka sami) 
 
V letu 2021 se predvideva rekonstrukcija cest v višini 328.090,00 €. Od tega 316.090,00 € za gradnjo 
cest na podlagi prioritetnega vrstnega reda izgradnje, 2.000,00 € za strokovni nadzor in 10.000,00 € za 
načrte in drugo projektno dokumentacijo: 

- LC 425614 ORNUŠKA VAS-TREBELNO-MOKRONOG, l=cca 570m (odvodnjavanje, asfaltiranje) 
- OBNOVA MOSTU ČEZ POTOK SAVRICO IN REKONSTRUKCIJA CESTE PRED VASJO SLEPŠEK, 

l=200 m 

- LC 425502 VELIKA STRMICA–ČUŽNJA VAS–SV. PETER, l=850 m (od Sel do odcepa za Pule – 
Drečji Vrh-asfaltiranje, odvodnjavanje) 

- JP 927573 DREČJI VRH 34 (Jerovšek), l=210 m (asfaltiranje, odvodnjavanje, zemeljska dela 
opravijo uporabniki sami) 

- ŠTATENBERK (PRI CERKVI)-JANEŽIČ, l=100 m (asfaltiranje, odvodnjavanje) 
- JP 927591 TREBELNO-MALINE 5, l=655 m (asfaltiranje, odvodnjavanje) 
- JP 926947 ŽALOSTNA GORA-CERKEV, l=165 m (asfaltiranje, odvodnjavanje) 
- MOKRONOG-SODNIJA, P=240 m2 (asfaltiranje, odvodnjavanje) 
- RAZŠIRITEV OVINKA NA LC 425613 POLJANE-ORNUŠKA VAS – PRED RADNO VASJO 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB199-08-0009 GRADNJA CESTNE INFRASTRUKTURE 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za namene gradnje cestne infrastrukture je za leto 2020 predvidenih 402.000,00 €, za leto 2021 pa 
328.090,00 €. Izvedbe so vezane na prihodke iz 21. člena ZFO. 
 
13406 – DOGRADITEV KOMUNALNE OPREME KOLONIJA  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se načrtuje izgradnja cestne in komunalne infrastrukture v Mokronogu 
(ulica Kolonija). Tako se bo dosegla komunalna opremljenost treh gradbenih parcel. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB199-20-0001 DOGRADITEV KOMUNALNE OPREME KOLONIJA 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena so sredstva za leto 2020 v višini 15.000,00 €. 
 
13407 – OBVOZNICA MOKRONOG  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z dogovorom s predstavniki Direkcijo republike Slovenije za infrastrukturo, v nadaljevanju: 
DRSI, Občina in DRSI pristopata k načrtovalski fazi projekta obvoznice Mokronog. Ta obsega izdelavo  
projektne naloge, (novelacijo) študije variant, prometne študije, predinvesticijske zasnove, idejnega 
projekta izbrane variante, ….  
Cilj projekta je Izločitev tranzitnega prometa iz trškega jedra v smeri Trebnje – Sevnica in izboljšanje 
pogojev za bivanje ter razvoj novih dejavnosti za oživitev trškega jedra Mokronog. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB199-19-0001 OBVOZNICA MOKRONOG  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena sredstva za leti 2020 in 2021 so 22.000,00 € za vsako leto, od tega po 20.000,00 € za načrte 
in drugo projektno dokumentacijo ter po 2.000,00 € za druge operativne odhodke. 
 
13409 KOLESARSKE POTI –SAVA-KRKA-BIKE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je ureditev sofinanciranja in izvedbe aktivnosti 1. faze skupnega projekta občin 
podpisnic »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« v okviru programa projektov državnega 
kolesarskega omrežja glavnih EU koridorjev in na osnovi Zasnove državnega kolesarskega omrežja v RS, 
in sicer za sledeče državne trase: 

 D2: Žužemberk – Dolenjske Toplice – Straža – Novo mesto – Šentjernej – Kostanjevica na Krki – 
Brežice - (Obrežje) – Bregana (R Hrvaška); 

 D5: Brežice – Bistrica ob Sotli – Podčetrtek; 
 G17: Radeče – Sevnica – Krško – Brežice – (Rigonce) – Hermica (R Hrvaška); 
 G19: Sevnica – Mokronog-Trebelno - Škocjan – Šmarješke Toplice – Novo mesto 

V projektu sodeluje 14 občin Dolenjske in Posavja, nosilna občina pa je Občina Krško. V sklopu projekta 
je bil izdelan dokument STROKOVNE PODLAGE »DALJINSKE KOLESARSKE POVEZAVE SAVA – KRKA 
BIKE«« in izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB19913-0004 KOLESARSKE POTI-SAVA-KRKA-BIKE 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Podpisana medobčinska pogodba 14 občin. Projekt se bi nadaljeval v naslednjih letih glede na dogovor in 
zagotovljena finančna sredstva. 
 
Predvidena sredstva za leto 2020 so v višini 1.000,00 €. 
Predvidena sredstva za leto 2021 so v višini 1.000,00 €. 
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13410 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ureditve avtobusnih postajališč, vključno z reklamnimi panoji, po posameznih naseljih zagotavljamo v 
skladu s proračunskimi možnostmi. Za avtobusna postajališča so v letu 2020 predvidena sredstva v 
višini 5.000,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0014 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni so opravljeni na podlagi obsega del in cen v preteklih letih. Predvidena sredstva za leto  
2020 na tem področju so 5.000,00 EUR, in sicer se predvideva postavitev ene nove avtobusne 
nadstrešnice v Dolenjih Laknicah. 
 
Predvidena višina sredstev v letu 2021 je 5.000,00 €. 
 
13411 KOLESARSKA POT TREBNJE-MOKRONOG 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno je partner skupaj z Občino Mirna in nosilno občino Trebnje za izgradnjo 
kolesarske steze iz Trebnjega do Mokronoga. Projekt je prijavljen na dogovor za razvoj regij preko RC 

Novo mesto.  

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-17-0002 KOLESARSKA POT TREBNJE -MOKRONOG 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena sredstva za leto 2020 so v višini 1.000,00 €. 
 
13412 PREUREDITEV TRŠKE PLOŠČADI-FONTANA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno namerava v letu 2020 pristopiti k preureditvi trške ploščadi-fontane. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena sredstva za leto 2020 so v višini 35.000,00 €. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 
Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS. št. 33/06, ZJC-UPB1);  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni 

list RS. št. 49/97, 2/04); 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS. št. 133/06, ZVCP-1-UPB4); 
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 126/03, ZPPCP-1); 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 131/06, 5/07, 123/08, ZPCP-2); 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07, 

109/07,62/10), v nadaljevanju Uredba. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v 
prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem 
prometu, zmanjšanja porabe električne energije virov svetlobe in varovanja okolja pred prekomernim 
svetlobnim onesnaževanjem. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati 
ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 
 
Kazalci:  

- število prenovljenih svetil in drogov javne razsvetljave ter skladnost sistema javne razsvetljave z 
Uredbo, poraba tokovine (kWh),  

- število odjemnih mest in postavitev svetil novozgrajene javne razsvetljave. 
 
13414 - PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO RAZSVETLJAVO                                                                                           
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno smo bili vključeni v postopek skupnega javnega naročila za dobavo 
električne energije preko Skupnosti občin Slovenije. Na tej osnovi smo Občina podpisali pogodbo za 
dobavo električne energije z dobaviteljem Elektro Maribor Energija plus d.o.o, Vetrinjska ulica 2, 2000 
Maribor, za obdobje 2019-2023,  krovni sporazum, št. EE-1/2019, posamični okvirni sporazum, št. 1-
2019-28624777 (v nadaljevanju: posamični sporazum).  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Cena električne energije izhaja iz pogodbenih cen za obdobje od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021. Te bodo po 
navedenem obdobju spremenjene v skladu z zadnjim odstavkom 5. člena posamičnega sporazuma, po 
ponovnem odpiranju konkurence. 
 
S proračunom zagotovljena sredstva v letih 2020 in 2021 so po 25.000,00 € za vsako leto. 
 
13415 - REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE         
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru rednega vzdrževanja javne razsvetljave se izvajajo menjava dotrajanih in neustreznih sijalk, 
odpravljajo motnje na posameznih odsekih javne razsvetljave, ki so posledice raznih poškodb zaradi 
prometnih nesreč, namernega poškodovanja infrastrukture javne razsvetljave ali dotrajanosti sistema 
ali njegovih posameznih delov.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je letna pogodba  med Občino Mokronog-Trebelno in izbranim izvajalcem. 
 
S proračunom zagotovljena sredstva v letu 2020 so 6.000,00 €. 
S proračunom zagotovljena sredstva v letu 2021 so 6.000,00 €. 
  
13416 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena investicijam za izvedbo novih odsekov javne razsvetljave, za širitev, dopolnitev 
in prenovo obstoječega sistema javne razsvetljave, ter za izdelavo potrebne projektne in razpisne 
dokumentacije.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so namenjena investicijam za izvedbo novih odsekov javne razsvetljave, za širitev, dopolnitev 
in prenovo obstoječega sistema javne razsvetljave, ter za izdelavo potrebne projektne in razpisne 
dokumentacije, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (v nadaljevanju 
Uredba). V letu 2020 bomo postavili novo odjemno mesto javne razsvetljave Dolenje Zabukovje, 

vključno s priključitvijo na omrežje (kabel že položen). 
 
S proračunom zagotovljena sredstva v letih 2020 in 2021 so po 5.500,00 € za vsako leto. 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Opis podprograma 
Predmet investicije je bila izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
lokalnih skupnostih Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica na 
območju belih lis ter delno belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja, 
po principu javno-zasebnega partnerstva.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikaciji v Občinah Mokronog-

Trebelno, Mirna Peč, Trebnje, Šentrupert, Žužemberk in Sevnica, 
- Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za 

izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij na območju Občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in 
Žužemberk.  

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

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na 
povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni 
ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti 
življenja in na enakomeren regionalni razvoj.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse 
zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike 
storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen. 
 
13420 - ODPRTO ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt je že zaključen. Odprto pa je še vedno sodni postopek glede morebitnega vračila prejetih 
sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Navedeni stroški v višini 11.000,00 € so predvideni za morebitne stroške odvetnikov pri vloženi tožbi 
države (le-ti stroški se bodo razdelili na vse občine, ki so sodelovale v projektu) in redne stroške 
elektrike na FL  v Mokronogu.  

 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.  
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Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se predvidene naslednje aktivnosti: 
spremljanje in vrednotenje RRP JV Slovenije 2014 – 2021 in regijskih projektov v regiji, priprava in 
spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije, sodelovanje in tehnično administrativna podpora pri 
delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev, sodelovanje na sejah Vzhodne kohezijske regije, obveščanje in splošno svetovanje, 
spremljanje projektivnih idej ter usmerjanje in koordiniranje razvojnih partnerjev v regiji  pri 
oblikovanju regijskih razvojnih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
organizacija strokovnih konferenc in delavnic.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo  
- Zakon o spremljanju državnih pomoči  
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije  
- Vizija in strategija Občine Mokronog-Trebelno 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
V letih 2020 in 2021 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja oz. podjetništva z 
dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v okviru javnega razpisa, z 
zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati 
gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem 
območju. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letih 2020 in 2021 se bodo programi za pospeševanje gospodarskega razvoja oz. podjetništva 
nadaljevali, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v okviru 
javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 
Podprogram vsebuje sredstva za delovanje regijskega razvojnega centra za razvoj malega gospodarstva, 
za spremljanje in vrednotenje RRP JV Slovenje 2014 – 2021 in regijskih projektov v regiji. Sredstva se 
namenjajo regionalnemu razvoju, spodbujanju podjetništva in turizma.  
Del sredstev je namenjenih za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijske sheme za Dolenjsko, 
kamor spadajo stroški priprave in objave javnega razpisa ter morebitna obvestila o zaprtju razpisa, 
priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno spremljanje projekta, stroške 
dela, stroški organizacije in delovanja odborov, poslovni in materialni stroški v zvezi z izvajanjem GSD.  
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Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih 
podjetnikov želimo postopoma spodbujati k razvoju dejavnosti ter hkrati spodbuditi in razviti podporno 
okolje za razvoj podjetništva, gospodarske rasti in povečanja razvoja in konkurenčne sposobnost malega 
gospodarstva na našem območju. Z ureditvijo PC Puščava se kot kazalnik predvideva 8 novih delovnih 
mest,  glede na zahteve sofinanciranje investicije iz EU sredstev, vendar najkasneje v 2 letih po izgradnji 
infrastrukture.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajali se bodo programi za pospeševanje regionalnega razvoja, spodbujanje podjetništva in turizma. 
 
14003 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA RC NOVO MESTO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje Razvojnega centra novo mesto:  

Svet regije JV Slovenija je pooblastil Razvojni center Novo mesto (RCNM), da izvaja naloge spodbujanja 
regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. 

Predvidene naloge, ki so predmet financiranja (fiksni del) so: 
- spremljanje in vrednotenje RRP 2014-2020 
- priprava RRP 2021-2027 
- sodelovanje in podpora pri delovanju regionalnega razvojnega sveta, sveta regije, regijske 

razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev 
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej občin (skrbništvo občin) 
- usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih 

projektov. 

Dogovor za razvoj regij je ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju, ki 
ga po uskladitvi na nivoju regije za obdobje štirih let skleneta minister, pristojen za regionalni razvoj in 
predsednik razvojnega sveta regije. Prvi DRR za regijo JV Slovenija je bil podpisan novembra 2017. DRR 
se dopolnjuje, projekti vključeni v dogovor se zaključujejo do leta 2023. Predvidene naloge, ki so 
predmet financiranja so: 
- priprava, usklajevanje, spremljanje, poročanje o izvajanju DRR. 

Garancijska shema za Dolenjsko predstavlja instrument finančne vzpodbude, namenjen upravičencem: 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se uvrščajo med mikro in majhne družbe, zadruge, 
zavodi, fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo, društva, socialna podjetja. 

V letu 2017 je RCNM za občine (8 občin Dolenjske subregije) razvil shemo za sofinanciranje subvencije 
obrestne mere, ki je namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z 
najemom podjetniškega kredita. Subvencija predstavlja državno pomoč, zato je shema SOM ustrezno 
priglašena kot državna pomoč po pravilu »de minimis«. Shema SOM ima izdano mnenje o skladnosti  s 
predpisi o državnih pomočeh (Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013) do konca leta 2020, ko se zaključuje 
tekoče programsko obdobje. Občine, ki pri izvajanju sheme še niso sodelovale, imajo možnost pristopa. 
Občine zagotovijo namenska sredstva za izplačilo subvencij upravičencem po izvedenem razpisu in 
sredstva za sofinanciranje stroškov RCNM za izvajanja sheme (v višini 10% namenskih sredstev za 
izplačilo subvencij upravičencem). 

Regijska štipendijska shema za Dolenjsko je model sofinanciranja kadrovskih štipendij. RCNM je nosilec 
sheme in jo v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom 
Republike Slovenije (Sklad) in občinami JV Slovenije ter podjetji oz. delodajalci s sedežem na območju 
regije izvaja že od leta 2004. Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in 
študente, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti delodajalci potrebujejo in po teh poklicih izkažejo 
potrebo po kadrovskem štipendiranju, jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in po 
zaključku šolanja tudi zaposlijo. 
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V okviru aktivnosti vodilne destinacije Dolenjska bo RC nadaljeval z aktivnostmi digitalne promocije 
Dolenjske kot turistične destinacije v okviru projekta Vodilnih destinacij slovenskega turizma ter se 
prijavili na razpis MGRT za dvig kompetenc in promocijo vodilnih destinacij. 

Podjetniška ekipa RC NM bo organizirala Podjetniško konferenco, celoten dogodek bo koordinirala in 
organizirala. 

Aktivnosti: izbor predavateljev, oglaševanje, skupna grafična podoba, objavljanje na družbenih omrežjih, 
oblikovanje & izvedba programa, poročila. RCNM želi podjetjem, podjetnikom, tistim, ki šele razmišljajo 
o razvoju podjetniških idej ter širši zainteresirani javnosti predstaviti sodobne trende in ponuditi 
podrobnejši vpogled v izbrano tematiko, ki bo vodilo podjetniške konference, ki jo bomo organizirali v 
regiji.  

Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in 
promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. 
in 22. septembrom, ko se ETM zaključi z »Dnevom brez avtomobila«. 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je spodbujanje razvoja podjetništva v regiji, povečanje prepoznavnosti destinacijskih 
organizacij in regije kot turistične destinacije, izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega, 
zasebnega in nevladnega sektorja pri razvoju turistične destinacije, povečanje prihodkov tujih in 
domačih turistov, izletnikov, izboljšanje dostopnosti do turističnih objektov in območij naravne in 
kulturne dediščine, dvig kakovosti turistične infrastrukture in stanja objektov kulturne in naravne 
dediščine.  
 
Za namene sofinanciranja delovanja RC Novo mesto je v letu 2020 namenjenih 13.000,00 €. 
Za leto 2021 je v proračunu namenjenih 14.000,00 €. 
 
14009 – POSLOVNA CONA PUŠČAVA  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo postopke izvedbe komunalno-energetske infrastrukture in 
omrežja cest - 1. faze PC Puščava, investicijski nadzor, izdelavo načrtov in druge projektne 
dokumentacije, v tej povezavi tudi druge operativne odhodke. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB199-13-0005 POSLOVNA CONA PUŠČAVA 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
S proračunom zagotovljena sredstva v letu 2020 so 580.000,00 €, od tega 550.000,00 € za izvedbo 
komunalno-energetske infrastrukture in omrežje cest – 1. faza PC Puščava, 15.000,00 € za investicijski 
nadzor, 10.000,00 € za načrte in drugo projektno dokumentaciji ter 5.000,00 € za druge operativne 
odhodke.  
 
S proračunom zagotovljena sredstva v letu 2021 so 10.000,00 €, vse za druge operativne odhodke. 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje 
turizma. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, 
ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje 
promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
14039001 Promocija občine 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

14039001 - Promocija občine 

Opis podprograma 
V  okviru podprograma  bodo  aktivnosti  usmerjene  v  promocijo  občine  ter  v  spodbujanje  razvoja 
turizma in gostinstva v občini. Ključno področje izvajanja podprograma je izdelava promocijskega 
gradiva in posamezne promocijske ponudbe. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Zakon o lokalni samoupravi 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečevanje prepoznavnosti območja občine kot 
turističnega območja in sama predstavitev lokalnih turističnih produktov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene predvsem v 
tiskanje promocijskih materialov in v sodelovanje ter predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih 
in drugih prireditvah. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 
Ključna področja izvajanja podprograma so: 
- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije 
- delovanje turistično informacijskih centrov 
- izvajanje razvojnih projektov in programov 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno 

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

- uveljavljanje obstoječih in uvajanje novih turističnih produktov, 
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, 
- izboljšanje dostopnosti do turističnih objektov in območij naravne in kulturne dediščine,  
- dvig kakovosti turistične infrastrukture in stanja objektov kulturne in naravne dediščine.  
 

Kazalci 
- več turističnih nočitev in prihodov turistov ter izletnikov 
- večji prihodek turistične takse 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe 
- izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma in Vizije in strategije občine  

      Mokronog-Trebelno 
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva 
Kazalci 
 število izdanih publikacij 
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 več turističnih nočitev in prihodov turistov 
 večji prihodek turistične takse 
 
14419 POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občinskem proračunu se zagotovijo sredstva za projekt »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«. 
Cilj projekta je izgradnja oz. vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je 
spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno 
nastopanje na evropski turistični borzi. Občina ima sklenjeno pogodbo z Občino Mirna, kot nosilko 
projekta. Predvidena pa je tudi izgradnja avtotomarskega postajališča v Mokronogu konec leta 2020 in 
2021. Predvideva se prijava na sredstva LAS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB199-20-0002 POSTAJALIŠČE AVTODOME 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 so predvidena finančna sredstva v proračunu v višini 12.000,00 €. 
Za leto 2021 so predvidena finančna sredstva v proračunu v višini 12.000,00 €.  
 
14420 - TURIZEM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se zagotavljajo finančna sredstva društvom, ki se ukvarjajo s turizmom; sredstva se 
dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini 
Mokronog-Trebelno. V občinskem proračunu se zagotovijo sredstva za projekt »Mreža postajališč za 
avtodome po Sloveniji«. Cilj projekta je izgradnja oz. vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po 
Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo 
vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Občina ima sklenjeno pogodbo z 
Občino Mirna, kot nosilko projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 so predvidena finančna sredstva v proračunu v višini 13.500,00 €. 
Za leto 2021 so predvidena finančna sredstva v proračunu v višini 13.500,00 €.  
 
14421 – SEJEM V MOKRONOGU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za zaporo ceste mesečnega sejma, ki se odvija vsako tretjo 
soboto v mesecu v Mokronogu, za stroške postavitve zapore, za čiščenje in urejanje sejma in po sejmu 
ter za stroške veterinarskega nadzora. Prav tako se zagotavljajo sredstva za ostale stroške, ki nastanejo 
ob vsakokratnem mesečnem sejmu, skladno z Odlokom o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 so predvidena finančna sredstva v proračunu v višini 9.000,00 €. 
Za leto 2021 so predvidena finančna sredstva v proračunu v višini 9.000,00 € .  
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in 
ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno 
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in 
ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno 
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. Gre za izgradnjo in 
razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na 
področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za 
ravnanje s komunalnimi odpadki. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave; Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog-Trebelno skladno s 
smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na 
račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem 
ravnanju z odpadki. Želimo izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in 
uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z 
odpadki.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu 
programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. 
Sredstva se bodo vlagala v CERO 1 Globoko, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna 
strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja. 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 
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Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. Gre za izgradnjo in 
razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na 
področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za 
ravnanje s komunalnimi odpadki. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki; 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog-Trebelno skladno s 
smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na 
račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem 
ravnanju z odpadki. Želimo izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in 
uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z 
odpadki.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu 
programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. 
Sredstva se bodo vlagala v CERO 1 Globoko, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna 
strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja. 
 
15408 – DEPONIJA GLOBOKO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Želimo izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih 
programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi 
izvajanja predpisov ter uveljavitvi sodobnih oblik ravnanja z odpadki. 
Doseči je potrebno okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode ter na področju ravnanja z odpadki. Komunala Trebnje d.o.o. bo v letošnjem letu 
postavila nadstrešnico za zbiranje in ločevanje odpadkov na deponiji. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0020  DOGRADNJA DEPONIJE 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V tej postavki so zajete takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 12.000,00 €, 
ki jih je občina dolžna namensko porabiti v letu 2020 in 7.000,00 € v letu 2021.  
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave, Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja 
čiščenja odpadnih voda in občinskim Programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda v občini Mokronog-Trebelno. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustrezno vzdrževanje obstoječe čistilne naprave in obstoječega kanalizacijskega sistema. Gradnja novih 
kanalizacijskih sistemov odvajanja čiščenja odpadnih skladno s Programom odvajanja in čiščenja 
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komunalnih odpadnih in padavinskih voda, programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter proračunom. 
 
15404 SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Preprečevanje onesnaženja podtalnice in posredno pitne vode na vodovarstvenem območju. 
Proračunska postavka predvideva sredstva, ki so namenjena finančni vzpodbudi k izgradnji hišnih 
čistilnih naprav na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, razen območij aglomeracije. Za delitev 
proračunskih sredstev je bil sprejet občinski pravilnik in izveden javni razpis, kjer je določeno območje 
in višina sofinanciranja v višini 800 € za posamezno čistilno napravo. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-12-0002 SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za namen subvencioniranja izgradenj malih čistilnih naprav se v proračunu za leto 2020 predvidi 
4.000,00 €, in sicer za 5 MKČN.  

V letu 2021 se predvidevajo sredstva v enaki višini, kot v letu 2020, in sicer 4.000,00 €, kar pomeni 
sofinanciranje 5 MKČN. 

 
15405 –  ČISTILNA NAPRAVA MOKRONOG 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Potrebno je izboljšati stanje okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih 
programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadnimi vodami. Slediti 
želimo zahtevam Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda in 
občinskemu programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0016 OBNOVA ČISTILNE NAPRAVA MOKRONOG  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na tej postavki je za leto 2020 zagotovljenih 16.000,00 €, kot zadržana sredstva iz pogodbe za obnovo 
ČN. 

V letu 2021 se predvidevajo sredstva v enaki višini, kot v letu 2020, in sicer 16.000,00 €. 

 
15406 – ČISTILNA NAPRAVA ČEŠNJICE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Potrebno je izboljšati stanje okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih 
programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadnimi vodami. Slediti 
želimo zahtevam Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda in 
občinskemu programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-16-0001 ČISTILNA NAPRAVA ČEŠNJICE 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije tako za vodovod, kanalizacijo in ČN je sklenjena in se 
izvaja. Na postavki je za leto 2020 zagotovljenih 2.000,00 €.  

V letu 2021 se predvidevajo sredstva v enaki višini, kot v letu 2020, in sicer 2.000,00 €. 
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15409 - OSTALE STORITVE POVEZANE Z RAVNANJEM ZA ODPADKI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sredstva izvedbe čistilne akcije in odvoz odpadkov s pokopališč, za katere je dolžna 

poskrbeti. Za izračun predvidnih stroškov odvoza smeti se uporablja Pogodba o odvozu odpadkov iz 

pokopališč. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Postavka ni povezana z NRP 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na tej postavki je za leto 2020 predvidenih 6.000,00 € na letni ravni za odstranjevanje odpadkov s 

pokopališč. V letu 2021 je predvidenih 6.000,00 €. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema prostorsko načrtovanje politike poselitve in razvoja gospodarstva ter drugih dejavnosti v 
prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine 
je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve, v prostoru ter infrastrukturno opremljenost 
in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument: Nacionalni program športa. Občinski 
prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN). 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, strateško 
umeščanje konkurenčnih gospodarskih dejavnosti, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo 
urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, 
upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in 
določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim 
Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki pogoje posegov v prostor 
zaostrujejo, in v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja prinašajo vrsto 
vsebinskih novosti. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj in izdelavo 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 Komunalna dejavnost 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor 
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi 
predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z 
dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za 
izdajo gradbenih dovoljenj in pripravo podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju 
dejanskega stanja prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, ter sanacija območij 
razpršene gradnje in poselitve. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Opis podprograma 
V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen 
proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad 
varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti 
ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in 
drugih podatkov, ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) – ZureP-2; 
- ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 

57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
- Gradbeni zakon (Uradni list, št. 61/2017) – GZ; 
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, 36/2004 - UPB1 in 128/2006 – UPB2) in na njegovi podlagi 

sprejeti podzakonski akti; 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - odl. US, 106/2010 - 

ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A, 79/2012 - odl. US, 61/2017 - ZAID, 7/2018); 
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o 

uporabi stavbnega zemljišča);  
- Zakon o cestah - ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter 
zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je 
stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in 
programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Občina Mokronog-Trebelno bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s pridobivanjem 
in izdelavo potrebnih geodetskih zadev (izdelava elaboratov, odmere, parcelacije), rednim 
vzdrževanjem obstoječe programske opreme in vnosom prostorskih dogodkov (izdana potrdila o 
namenski rabi, izdane lokacijske informacije, pridobljena gradbena dovoljenja, podane vloge za 
spremembo namenske rabe, pritožbe na NUSZ in drugi). Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski 
postopki v okviru občinskih investicij. 
 
16401 - GEODETSKE STORITVE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za izvajanje geodetskih storitev, kot so ureditve 
mej in parcelacije občinskih cest in javnih poti, ki potekajo po zasebnih zemljiščih ter izdelavo 
geodetskih načrtov, določitve zemljišč pod stavbo in vpis stavb v kataster stavb zaradi načrtovanih 
investicij. V letu 2020 je predvidenih 20.000,00 €. 
V letu 2021 je predvidenih 20.000,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0021 GEODETSKE STORITVE 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so planirana glede na preteklo porabo in predviden obseg geodetskih postopkov. 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-47-2024-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3564-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-106-5477-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-47-1960-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-3085-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-2913-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180207RS7O277TO
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

 
Opis podprograma 
Razlogi za prostorsko načrtovanje so izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in 
izvedbenih prostorskih aktov ter priprava različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko 
načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri izdelavi ter sprejetju sprememb 
občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) v javnem 
interesu, oboje v skladu  z določili ZPNačrt, ZUreP in ZGO ter podzakonskimi predpisi. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) – ZureP-2; 
- ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 

57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2); 
- Gradbeni zakon (Uradni list, št. 61/2017) – GZ; 
- Zakon o javnih naročilih ZJN-2 (Uradni list RS, 36/2004 - UPB1 in 128/2006 – UPB2) in na 

njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04); 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04); 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 

105/2013); 
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje 

prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o 
ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon 
o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, 
Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...), vse skladno z ZUreP-2. 

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

Redno noveliranje občinskega prostorskega plana in občinskega prostorskega načrta (OPN), ki so v 
javnem interesu, oboje v skladu z razvojnimi potrebami občine. 

Kazalci: 
- Noveliranje občinskega prostorskega plana in OPN skladno z razvojnimi potrebami občine in drugih 

oseb (fizičnih ter pravnih), 
- dolžina postopka spremembe občinskega prostorskega plana in OPN; ref. je terminski plan 

pristojnega ministrstva, 
- dolžina postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ref. je terminski 

plan pristojnega ministrstva. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je tekoča priprava in sprejem načrtovanih sprememb obstoječih občinskega prostorskega 
plana in OPN. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg 
izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot 
organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna 
usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno 
določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. 
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16405 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT          

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi izvajajo 
postopki načrtovanja, izdelave in sprejetja (sprememb) občinskega prostorskega načrta, skladno s 
potrebami občine, njenih občanov in gospodarskih subjektov.  

Od leta 2018 poteka izdelavo drugih sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju SD OPN). Spomladi 
2020 se predvideva javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD 2 OPN. Sprejetje SD 2 OPN se načrtuje 
konec leta 2020.  

V letu 2021 načrtujemo pričeti tudi s SD 4 OPN. Te bodo tudi strateške narave. Vanj bomo vključili tudi z 
zakonsko predpisanem postopkom izbrano variantno rešitev obvoznice Mokronog.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB199-08-0023 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT  

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

S proračunom zagotovljena sredstva v letu 2020 so 23.000 €. 
S proračunom zagotovljena sredstva v letu 2021 so 10.000 €. 
 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, in druge 
komunalne dejavnosti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Občanom Občine Mokronog-Trebelno zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z 
infrastrukturo. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih 
zemljiščih, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem 
prebivalcem občine v aglomeracijah nad 50 prebivalcev skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v 
Občini Mokronog-Trebelno in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. Seveda želimo slediti 
določilom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Želimo tudi zagotavljati nemoteno delovanje vodooskrbnih 
sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji ki so zastavljeni skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini Mokronog-Trebelno in 
programom izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Predvsem bodo potekale aktivnosti v zvezi z 
širitvijo vodovodnega omrežja. 
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16412 – GRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke  se  zagotavljajo sredstva  za  financiranje  investicij  in  investicijskega 
vzdrževanja vodovodnih sistemov v okviru izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, 
kot to določa Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 91/13).   

V letu 2020 se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovoda  Čilpah – Češnjice 
pri Trebelnem, za kanalizacijo in ČN Češnjice. Sredstva se zagotavljajo za pogodbene obveznosti. 
Pretežni del sredstev za rekonstrukcije oz. adaptacije se predvideva za sanaciji vodohranov Žalostna 
Gora-nizka cona in Žalostna Gora-visoka cona. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0025 GRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V letu 2020 se nadaljuje projektiranje vodovoda, kanalizacije in ČN Češnjice. Za rekonstrukcije in 
adaptacije je predvidenih 60.000,00 €, za investicijski nadzor 3.000,00 € in načrte ter projektno 
dokumentacijo 10.000,00 €.  
 
V letu 2021 se predvideva pričetek gradnje vodovoda Češnjice,  za kar je predvideno 200.000,00 €,  za 
investicijski nadzor 3.000,00 € in 10.000,00 € za načrte in projektno dokumentacijo.  
 
16413 - OSTALE STORITVE POVEZANE Z OSKRBO S PITNO VODO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za analize so predvidena sredstva, ki so določena s pogodbo z  Zavodom za zdravstveno varstvo. Občina 

je dolžna zagotavljati tudi sredstva za vodna povračila za vaške sisteme oskrbe s pitno vodo. Znesek je 

izračunan na podlagi količine vode, ki je bila prikazana v Napovedi za odmero vodnih povračil in višini 

povračila. Pri kalkulaciji za določitev cene projektne dokumentacije so upoštevane cene storitev iz 

preteklih let. 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0027 PROJEKTI ZA IZGRADNJO VODOVODNEGA OMREŽJA,  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V letu 2020 bo Občina zagotovila sredstva za vodna povračila za vaške sisteme oskrbe s pitno  v višini 
3.500 € na letni ravni in sredstva za analizo pitne vode na vaških vodovodih v višini 3.000 €. 
 
V letu 2021 bo Občina zagotovila sredstva za vodna povračila za vaške sisteme oskrbe s pitno  v višini 
3.500,00 € na letni ravni in sredstva za analizo pitne vode na vaških vodovodih v višini 3.000,00 €. 
 
16414 – INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obračun se izvaja v skladu z podpisano pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in 
naprav. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Postavka ni povezana z NRP. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 se zagotovijo sredstva za izpolnjevanje pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih 
objektov in naprav v vrednosti 7.000 € in sicer za vodenje analitičnih evidenc, stroški geodeta in strošek 
pregleda hidrantov.  
 
Za leto 2021 se zagotovijo sredstva v višini 7.000 €. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 
V okviru podprograma vzdrževanje pokopališč občina zagotavlja sredstva za obnovo in vzdrževanje 
pokopališč na svojem območju. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Uradni list RS, št. 62/2016) – ZPPDej; 
- Zakon gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993 s podzakonskimi predpisi) – ZGJS; 
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 79/09) 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje in ohranjanje urejene podobe vseh pokopališč v občini in ažurno posodabljanje evidenc 
najemnikov grobnih prostorov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje in ohranjanje urejene podobe vseh pokopališč v občini,  
Izvedba plačila letne najemnine za pokopališči Beli Grič in Sv. Vrh Župniji Mokronog, v skladu z najemno 
pogodbo.  
 
16410 –MRLIŠKE VEŽICE IN POKOPALIŠČA     
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč na območju Občine, v sklopu tega tudi 
plačila letne najemnine za pokopališči Beli Grič in Sv. Vrh, in za investicijsko vzdrževanje pokopališč ter 
poslovnih objektov. Na občinski upravi vodimo evidence pokojnih, najemnikov grobnih prostorov ter 
katastra grobov, vse v skladu z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 79/09). Skladno s 5. členom novega zakona, ZPPDej, mora občina zagotoviti 
tudi 24-urno dežurno službo na način obvezne občinske gospodarske javne službe, ki se izvaja v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-09-0005 MRLIŠKE VEŽICE IN POKOPALIŠČA 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

S proračunom zagotovljena sredstva v letih 2020 in 2021 so 55.000,00 € za vsako leto, od tega po 
3.000,00 € za tekoče vzdrževanje, 50.000,00 € za rekonstrukcije in adaptacije (prenova mrliške vežice in 
pokopališča Mokronog) ter 2.000,00 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo.  

V letu 2020 bomo nadaljevali z začetimi aktivnostmi. Predvideva se izdelava spremembe projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo (PZI). Za projekt je potrebno 
pridobili novo gradbeno dovoljenje. V letu 2020 se predvideva pričetek prenove in dozidave mrliške 
vežice Mokronog ter zunanjih ureditev (prostor za raztros in rekonstrukcija pokopališkega zidu). Poleg 
nadaljevanja  izvedbenih del je v letu 2021 predvidena tudi izdelava projekta izvedenih del (PID).   
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa 
Glavni program spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za druge programe na 
stanovanjskem področju, in sicer sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj in 
poslovnih enot. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjanje vrednosti najemniških stanovanj in poslovnih enot ter s tem zagotavljanje kvalitetnih 
bivalnih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in uporabo najetih poslovnih prostorov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih enot v takem obsegu, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in 
stanovanja ter poslovni prostori v dobrem stanju in omogočajo njihovo uporabo. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 
Vključuje stroške upravljanja, tekočega vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih objektov in drugih 
poslovnih enot, kamor spadajo še stroški zavarovanj, stroški vplačil v rezervni sklad ter drugi 
obratovalni stroški za prazna stanovanja. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za 
subvencioniranje najemnin in sredstva za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon – SZ-1 (Ur. l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007-
odl.US, 18/2007-skl.US, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009-odl.US, 62/2010-ZUPJS, 56/2011-
odl.US, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 14/2017-odl. US in 27/2017),  

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/2004, 34/2004, 
62/2006, 114/2006-ZUE, 11/2009, 81/2011, 47/2014),  

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 
62/2010-ZUPJS, 40/2011, 79/2015, 91/2015),  

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/2004, 
18/2011). 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje področne zakonodaje, vzdrževanje in prenova stanovanjskih in poslovnih enot v takem obsegu, 
da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja ter poslovni prostori v dobrem stanju in omogočajo 
njihovo uporabo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj na primerni ravni, ki zagotavlja ustrezne stanovanjske 
razmere. 

 

16440 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so v letu 2020 namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov  kot so 
stroški upravljanja, zavarovanj, stroški za manjša popravila, stroški vplačevanja v rezervni sklad in 
obratovalni stroški za prazna stanovanja v višini 8.000,00 €. Za tržne in neprofitne subvencije je 
predvidenih 3.000,00 € ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,00 € (načrtuje se zamenjava 
oken v stanovanju na naslovu Stari trg 19 in ureditev dimovodne napeljave v stanovanju št. 1 na naslovu 
Stari trg 17, Mokronog). 
 
V letu 2021 so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov v višini 
8.000,00 €, za subvencije neprofitne in tržne najemnine 3.000,00 € in za investicijsko vzdrževanje 
3.000,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana glede na višino porabljenih sredstev iz preteklih 
let in glede na predviden obseg vzdrževalnih del. 
 
16441 – OBNOVA OBJEKTA – PARADIŽ 1 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Paradiž 1, 
Mokronog, v okviru katere se načrtuje zamenjava oken in obnova fasade ter preureditev dela poslovnega 
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prostora (nekdanja pošta) v stanovanje. Za obnovo se predvideva 55.000,00 € v letu 2020 in 53.000,00 
€ v letu 2021. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-20-0003 OBNOVA OBJEKTA-PARADIŽ 1 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana glede na pridobljeno ponudbo izbranega 
izvajalca. 
 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč v tistih primerih, ko 
odkup ni vključen v konkreten projekt, plačilo za ustanovljene služnosti, sredstva za izdelavo cenilnih 
poročil, notarskih overitev, stroški odvetnikov in davčnih postopkov.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pridobivanje zemljišč zaradi urejanja neurejenega stanja lastništva na občinskih cestah in izvedbe 
investicij z namenom dolgoročnega razvoja občine. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Odkup zemljišč zaradi urejanja lastništva na občinskih cestah in izvedbo drugih investicij, ki so 
predvidena v proračunu za tekoče leto in v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069002 Nakup zemljišč 
 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za vodenje premoženjskopravnih  zadev nakupa zemljišč 
v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Ur. l. 
RS, 11/2018, 79/2018), 

- Gradbeni zakon – GZ (Ur. l. RS, št.  61/2017, 72/2017 - popr.) 
- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017), 
- Zakon o cestah – ZCes-1 (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012 in 36/2014 - odl. US, 

46/2015, 10/2018)    
- Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/2003, 45/2008, 37/2008 - ZST-1, 28/2009, 

25/2011, 14/2015 - ZUUJFO, 23/2017 - ZDOdv, 69/2017, 11/2018 - ZIZ-L), 
- Zakon o notariatu – ZN (Ur. l. RS, št. 13/1994, 48/1994, 82/1994, 41/1995 - odl. US, 83/2001 - 

OZ, 73/2004, 98/2005, 17/2006 - ZIZ-C, 115/2006, 33/2007 - ZSReg-B, 45/2008, 91/2013), 
- Zakon o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Ur. l. RS, št. 117/2006, 25/2016 - odl. US). 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Odkup zemljišč v skladu s sprejetim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine zaradi 
gradnje gospodarske javne infrastrukture in ureditve neurejenega stanja grajenega javnega dobra.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pridobitev nepremičnin glede na zastavljene cilje v letnem načrtu pridobivanja. 
 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180223RS11O457TO
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20181207RS79O3797TO
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-2914-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-72-3507-2017
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141474
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-46-1878-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180221RS10O411TO
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003061800|RS-58|6717|2857|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008050900|RS-45|5019|1985|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008041500|RS-37|3653|1524|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009041000|RS-28|3965|1188|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011040400|RS-25|3269|1095|O|
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-14-505-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-23-1206-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-69-3265-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180223RS11O458TO
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994031000|RS-13|693|512|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994080500|RS-48|3013|1823|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994123000|RS-82|5027|2977|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201995071400|RS-41|3101|1937|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001102500|RS-83|8345|4287|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004070500|RS-73|8871|3239|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005110700|RS-98|10169|4292|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006021700|RS-17|1497|621|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006111000|RS-115|11981|4905|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007041300|RS-33|4605|1763|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008050900|RS-45|5018|1984|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013110500|RS-91|9839|3304|O|
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-25-1004-2016
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16450 - NAKUP ZEMLJIŠČ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2020 so v okviru proračunske postavke nakupa zemljišč zagotovljena sredstva za sodne stroške, 
storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 10.000,00 €, stroške 
davčnih postopkov v višini 500,00 € in nakup zemljišč v višini 7.000,00 € (odkupi oziroma menjave 
zemljišč po odmerah cest zaradi uskladitve dejanskega stanja s katastrom).  
 
V letu 2021 so predvidena sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih v višini 10.000,00 €, za stroške davčnih postopkov v višini 500,00 € in nakup zemljišč 
v višini 10.800,00 € .  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-08-0030 NAKUP ZEMLJIŠČ 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Obseg sredstev za nakup zemljišč je določen na podlagi predvidenega obsega odkupov zemljišč za 
potrebe ureditve lastništva na občinskih cestah ter ocenitve vrednosti zemljišč glede na pretekle 
odkupe. 
Obseg sredstev za izvedenska mnenja, notarske in odvetniške storitve pa na podlagi pretekle porabe 
sredstev. 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti. 
Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega 
varstva znotraj razvojne strategije.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1702 Primarno zdravstvo 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 
Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško 
ogledno službo. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 
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17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 
Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje nezavarovanih 
občanov. Občina plačuje v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za obvezno 
zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim prebivališčem v Občini Mokronog-Trebelno, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, Zakon o zdravstveni dejavnosti. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim bivališčem v Občini 
Mokronog-Trebelno brez dohodkov na podlagi  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s tem 
skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti vsem prebivalcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugih naslovov, uveljavljanje 
določenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
17010 – INVESTICIJA ZDRAVSTENI DOM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma se na kontu investicijskih transferov javnim zavodom zagotovijo sredstva za 
sofinanciranje investicije v ZD Trebnje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-18-0002 INVESTICIJE-ZDRAVSTVENI DOM 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zdravstveni dom vsako leto posodablja vozni park in preko občine uspešno kandidira na javnih razpisih 
Ministrstva za zdravje. Tudi v letih 2020 in 2021 so predvidena sredstva za morebitne kandidature na 
javne razpise v višini 20.000,00 € za vsako leto. 
 
17009 – NAKUP AED OPREME 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno bo preko LAS DBK kandidirala za javna sredstva za pridobitev evropskih 
sredstev za nakup AED aparatov in izvedbo izobraževanj. Nameravana investicija se bo izvedla 
predvidoma v letu 2020, izobraževanja pa v letu 2021-2022, občina bo z investicijo pridobila 5 AED 
aparatur.  
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-19-0003 NAKUP AED OPREME. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Prijavljena vrednost celotne investicije znaša 14.252,10 €, od tega se pričakuje nepovratnih sredstev v 
deležu 69,67 %, razliko v deležu 30,33 % pa zagotovi Občina Mokronog-Trebelno. 
 
17010 - PRISPEVEK ZZZS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Center za socialno delo Trebnje na podlagi vlog občanov izvede postopek ugotavljanja upravičenosti do 
pravice plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev in upravičencem izda odločbe. Plačilo za te upravičence pa je še naprej na strani 
občine. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na ocenjeno višino prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in ocenjeno število oseb, ki 
bodo zavarovani iz tega naslova so v letu 2020 in 2021 planirana sredstva na tej postavki in sicer za 
povprečno 40 oseb mesečno oziroma v višini 15.000,00 € letno.  
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 
V okviru mrliško pregledne službe se opravljajo naslednje naloge: 
- z mrliškimi pregledi se ugotavlja nastop smrti oziroma mrtvorojenosti, 
- ugotovi se osnovni vzrok in druge vzroke smrti, 
- preiskuje in ugotavlja se način smrti in razvršča smrtne primere v skupine po načinu smrti. 
 
Po opravljenem mrliškem pregledu oziroma ugotovitvi, da je oseba umrla, se mora opraviti obdukcija 
(sanitarna obdukcija) v naslednjih primerih: 
- če se ne da ugotoviti vzroka smrti – plačnik občina, 
- na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil – plačnik občina, 
- če gre za sum nalezljive bolezni – plačnik občina, 
- na zahtevo pristojnega preiskovalnega sodnika – plačnik sodišče, 
- na zahtevo svojcev – plačnik svojci. 
V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za mrliške oglede in obdukcije. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spremljanje  nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško pregledne službe. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spremljanje  nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško pregledne službe. 
 
17420 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti 
stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, 
umrli pa so na področju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov morebitnih 
obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi 
bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovati mrliške oglede je zelo nepredvidljivo, kot izhodišče se je vzelo povprečno ceno ogleda oz. 
obdukcije. Planirana sredstva za leto 2020 in 2021 znašajo 6.000,00 €. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je 
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem 
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti 
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalni program za kulturo, 
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- Nacionalni program športa v RS 
- Zakon o športu 
- Strateški načrt krepitve zdravja Občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, 
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter 
mladine. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 Programi v kulturi 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
18029002 Premična kulturna dediščina 
 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Opis podprograma 
Podprogram obsega dejavnost Galerije likovnih samorastnikov Trebnje ter programov oziroma 
projektov v zvezi s tem. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje, Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Zakon o zavodih, 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti, 
- ponuditi obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovni šoli, 
- 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 prihajajočim likovnim 

ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom, …), 
- utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju, 
- povezovanje in sodelovanje organizatorjev kulturnih dogodkov (kulturni turizem). 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 obogatena kulturna ponudba, 
 število novih programov v zvezi z  izvajanjem kulturne ponudbe. 

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

- izvesti čim več razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti (3-4), 
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- izvesti večje število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih, 
- vključevanje galerijske ponudbe k ostalim kulturnim prireditvam v občini. 

 
Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:  

- število izvedenih razstav, 
- odmevnost in obisk Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, 
- prepoznavnost in uveljavitev Galerije likovnih samorastnikov v širši slovenski prostor. 

 
18413 – DEJAVNOST MUZEJEV, ARHIVOV IN GALERIJ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. 
V okvir dejavnosti galerije sodijo predvsem: 
- stalna razstava likovnih del,  
- občasne tematske razstave,  
- depo nerazstavljenih del,  
- priprava in izvajanje vsakoletnih mednarodnih taborov likovnih samorastnikov. 

Poleg redne galerijske dejavnosti se v prostorih odvijajo tudi razni kulturni programi in projekti: 
občasne razstave, umetniške delavnice, literarni večeri, kulturne prireditve, podelitve priznanj in 
vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje galerije (za kritje stroškov plač, 
drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter materialnih stroškov), sredstva za izvedbo kulturnega 
projekta Mednarodnega Tabora likovnih samorastnikov in za razstavno dejavnost.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za zagotovljena sredstva v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 je realizacija 
preteklega leta zavoda CIK Trebnje ter finančni plan zavoda. Upošteva se splošni delitveni ključ, ki je 
upoštevan pri delitveni bilanci občin (15,78 %). 
  
Na proračunski postavki so za leto 2020 zagotovljena sredstva v skupni višini 21.640,00 €. V okviru teh 
sredstev bo javni zavod CIK v skladu s finančnim načrtom omenjena sredstva namenil za stroške 
investicije (1.740 €) ter stroške upravljanja Galerije likovnih samorastnikov (19.900 €), ki zajemajo 
stroške dela (8.600 €): hišniška opravila, čiščenje, vodstvena in finančna administrativna dela, delo 
čuvaja in delo kustosa ter materialne stroške - vključujejo razstave ter Tabor likovnih samorastnikov 
(11.300 €).  
 

V letu 2021 so namenjena sredstva v višini 21.640,00 € za stroške upravljanja galerije. 

 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške 
programe, ljubiteljsko kulturo, medije. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in 
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v 
občini. 
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih     
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in 
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v 
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s 
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 Ljubiteljska kultura 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 
Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za 
izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Resolucija o Nacionalnem programu za 
kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o načinu določanja skupnih 
stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in 
razvoj knjižnice, 

- doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, 
kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.),  

- zagotavljanje primernega obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva, 
- slediti javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega 

gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega 
in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, 
izobraževanje itd.), 

- povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic, 
- vključevanje knjižnice v kulturno življenje občine. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
 novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in 
 število članov in uporabnikov knjižnice. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letna cilja sta približati se minimalnim pogojem po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe. 

 dotok knjižničnega gradiva, 
 povečati letni porast članstva in povečanje obiska, izposoje na dom, 
 izvajati prireditve za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture za otroke in mladino ter 

prireditve za ustvarjalnosti in bralne kulture za odrasle. 
 
18400 – NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru teh sredstev bo javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje v skladu s finančnim načrtom 
omenjena sredstva namenil za nakup knjig.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za zagotovljena sredstva v proračunu Občin Mokronog-Trebelno za leto 2020 je finančni načrt 
javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje za leto 2020.  
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 9.100,00 € za nakup knjižničnega 
gradiva.  
Za leto 2021 so predvidena sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 9.100,00 €. 
 
18401 - KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je samostojni javni zavod, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje in opravlja knjižnično dejavnost za območje Občin Trebnje, 
Mirno, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za zagotovljena sredstva v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 je  finančni 
načrt javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje. Obveznost Občine Mokronog-Trebelno je določena 
glede na delež prebivalcev oz. je upoštevan splošni delitveni ključ, ki je upoštevan pri delitveni bilanci 
občin, ki je 15,78 %. Pri vrednotenju materialnih stroškov se upoštevajo skupni stroški ter stroški na 
posameznih lokacijah krajevnih knjižnic. 
 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 83.900,00 € v letu 2020 in v letu 2021 
v višini 83.400,00 €. V okviru teh sredstev bo javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje omenjena 
sredstva predvidoma namenil v višini in za vsebine, kot sledi:  

- sredstva za plače in druge izdatke, prispevke delodajalcev, izdatki za premije za kolektivno 
dodatno zavarovanje v višini 68.400,00 € v letu 2020 in 68.400,00 € v letu 2021, 

- sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 14.500,00 € v letu 2020 in 14.500,00 € v letu 
2021, 

- sredstva za investicijske transfere v letu 2020 v višini 1.000,00 € in v letu 2021 v višini 500,00 €. 
 
18403-TEKOČI ODHODKI VD TREBELNO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva se zagotavljajo za nujno vzdrževanje objekta v lasti občine. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predvidena sredstva (električna energija, kurilno olje, voda in komunalne storitve in nujno tekoče 
vzdrževanje) v letu 2020 so v višini 7.500,00 € in v letu 2021 v višini 4.500,00 €. 

 
18410 - LJUBITELJSKA KULTURA - JSKD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Sklada RS za kulturne dejavnosti, OI 
Trebnje, za sofinanciranje strokovne službe JSKD, OI 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 pomoč. Poslanstvo sklada je uresničevanje različnih kulturnih 
programov, od lokalnih do nacionalnega. Območna 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 različnih preglednih srečanj 
in izobraževanj. Občina zagotavlja sredstva za financiranje projektov, ki se bodo izvajali v Občini 
Mokronog-Trebelno in za organizacijo kulturnih izobraževalnih oblik za društva. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za financiranje dejavnosti JSKD, OI Trebnje je planiranih 12.000,00 € tako v letu 2020 kot tudi 2021. Za 
sofinanciranje strokovne službe na OI JSKD Trebnje je planiranih 2.900,00 € tako za leto 2020 kot tudi 
za leto 2021. 
 
18411 – LJUBITELJSKA KULTURA – DELOVANJE DRUŠTEV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Javni interes za kulturo Občine Mokronog-Trebelno se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno 
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. V okviru 
tega podprograma so zagotovljena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti ter kulturnih programov 
in projektov društev, za sofinanciranje revije Rast ter interventna sredstva. Občina tako preko javnega 
razpisa/poziva zagotavlja sredstva, namenjena posameznim kulturnim področjem v naslednjih okvirnih 
postavkah: kulturni programi, kulturne prireditve, varstvo kulturne dediščine, nakup opreme, 
založništvo. Prav tako je Občina leta 2008 podpisala sporazum, s katerim je z ostalimi občinami iz 
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine pristopila k soizdajateljstvu revije »Rast«. »Rast« je v širši regiji 
priznana kot publikacija s področja kulture. V tej reviji se objavljajo strokovni članki avtorjev iz 
omenjenih občin, in sicer s področij literature, kulture in družbenih vprašanj. Postavka vključuje tudi 
sredstva za interventne namene - za dela, ki so neogibno nujna potrebna s področja javnih kulturnih 
programov in projektov, ki bodo dodeljena posameznim izvajalcem v skladu s 102. členom ZUJIK brez 
javnega razpisa. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 in 2021 zagotovljena sredstva v višini 12.050,00 €, in sicer za javni razpis v višini 11.600,00 
€, za sofinanciranje revije Rast v višini 350,00 € in interventna sredstva v višini 100,00 €. Tudi v letu 
2021 so planirana sredstva v enakem obsegu. 
 
18412 – MEDGENERACIJSKO USTVARJALNO SREDIŠČE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je v letu 2019 objavila 3. javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina na katerem 
je bila Občina Mokronog-Trebelno s projektom Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog, 
uspešna. 
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Novo mesto, 
Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice. Sredstva za 
sofinanciranje bo LAS pridobilo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB199-16-0004 – MEDGENERACIJSKO USTVARJALNO SREDIŠČE 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
V letu 2020 se predvideva začetek izvajanja, zato je predvidenih 138.000,00 €, v letu 2021 pa 15.000,00 
€. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in 
programov za mladino. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Mokronog-Trebelno ukvarja s športom 
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v 
športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, 
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko 
dejavnost. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
18059001 Programi športa 
 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za 

opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.  

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja 
športa. NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih 
programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil 
kot  najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem  športa otrok in mladine, 
kakovostnega športa, vrhunskega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih 
nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za  njihovo  vzdrževanje. 
Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred 
drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. 
Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za 
krepitev zdravja.  
Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno 
revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni 
strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer 
usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi  s 
sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, 
rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje 
obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o društvih, 
Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Mokronog-Trebelno. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.   

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo; 
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom; 
- število in delež sredstev, namenjenih strokovnim kadrom; 
- število registriranih športnikov; 
- število kategoriziranih športnikov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom; 
- spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za 

športno rekreacijo; 
- povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti 

kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih v 
vrhunski in kakovostni šport; 

- ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo) ter 
s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo raven športnih dosežkov 
pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade; 

- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov; 
- izvedba javnega razpisa za športne programe. 
 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in 
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti. 

 
18420 - TRANSFERI ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Programi športa se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa. Letni program športa določa 
programe športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Sredstva po posameznih 
športnih programih se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
S proračunom Občine Mokronog-Trebelno se za leti 2020 in 2021 zagotovijo sredstva za javni razpis, ki 
znašajo za vsako leto 16.500,00 €, in sicer za izvajanje športnih programov.  
 
18421 TRANSFER – UPORABA ŠPORTNIH POVRŠIN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru teh sredstev bo Občina Mokronog-Trebelno zagotovila sredstva za uporabo športnih površin, ki 
se bodo izvajalcem dodelila na podlagi javnega razpisa.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
S proračunom Občine Mokronog-Trebelno se za leti 2020 in 2021 zagotovijo sredstva za javni razpis, ki 
znašajo na letnem nivoju 20.000,00 €,  in sicer za uporabo športnih površin.  
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja 
odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo 
občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
1905 Drugi izobraževalni programi 
1906 Pomoči šolajočim 
 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in 
vzgoje otrok. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje 
v skladu z normativi. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
19029001 Vrtci 
 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 
Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – 
varstvenih programov. V Občini Mokronog-Trebelno je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo 
otrokom v starosti od 1 do 5 let, in sicer Vrtec Mokronožci pri OŠ Mokronog. Poleg tega pa se v okviru 
tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v 
skladu z Zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in 
plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno, vrtce pa 
obiskujejo izven občine.  
Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno 
dogovorjenih programov, ki so  namenjeni otrokom glede na njihovo starost.  
V tem okviru so zagotovljena tudi sredstva za delovanje bolnišničnega oddelka v regionalni Splošni 
bolnišnici Novo mesto ter sredstva za nakup zemljišča za morebitno širitev vrtca.   
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o zavodih. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in 
njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih 
kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev 
predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vključevanje čim večjega števila predšolskih otrok v predšolsko vzgojo. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število vključenih predšolskih otrok. 
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19401 – DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi Center za socialno delo Trebnje na podlagi materialnega stanja družine 
v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  
V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva za dodatno dogovorjene programe v Vrtcu 
Mokronožci. Programe vrtci posebej izvedejo v obsegu in na način, ki ga dogovorijo v letni pogodbi z 
lokalno skupnostjo in obsegajo sredstva za vzgojo, varstvo, lahko pa tudi dodatne programe: bralna 
značka, bivanje v naravi, angleščina. 
 
Proračunska postavka  ima planirana tudi sredstva za nakup zemljišča pri OŠ Mokronog za morebitno 
širitev vrtca. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na proračunski postavki so za leto 2020 planirana sredstva v višini 521.400,00 €. Od tega 440.000,00 € 
predstavljajo sredstva za kritje razlike med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom 
staršev in so planirana glede na posredovani finančni plan zavoda, glede na povprečno število vključenih 
otrok ter ob upoštevanju izračunane cene programov in povprečnim deležem plačil staršev. V letu 2020 
bo Vrtec Mokronožci deloval s povprečno 8 oddelki (do marca 2020 7 oddelkov in ½ oddelek prvega 
starostnega obdobja, od marca 2020 dalje pa 8 oddelkov, od tega 2 oddelka na Trebelnem in 6 oddelkov 
v Mokronogu).  
 
Podlaga za planiranje sredstev za pokrivanje stroškov predšolskega varstva, ki niso všteti v ceno 
programov je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Iz 
tega naslova se bodo pokrivali stroški z naslednjo vsebino: 
- 8. člen metodologije: sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih postopkov, bolniška 
odsotnost do 30 dni; 
- 10. člen metodologija: izpad dohodka zaradi izpisa otrok v poletnih mesecih oziroma pokrivanje 
razlike med dejanskim številom otrok v posamezni vrsti oddelka in med določenim najvišjim 
normativom za to isto vrsto oddelka;  
- 11. člen metodologije: pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so 
vključeni v redne oddelke vrtca.  
Prav tako se iz tega naslova krijejo sprejete dodatne olajšave za otroke (enomesečna odsotnost v 
poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja strnjeno 10 delovnih dni in več). 
 
Za dodatno dogovorjene programe se zagotavljajo sredstva v višini 1.400 € in sicer za bralno značko, 
bivanje v naravi, zgodnje učenje angleščine. Na področju investicij so predvidena sredstva v višini 
10.000 € in sicer za zamenjavo tal na terasah vrtca in na področju nakupa zemljišč sredstva v višini 
70.000 €. 
 
Za leto 2021 se zagotavljajo sredstva v skupni višini 428.400,00 € (426.000,00 € kritje razlike v ceni 
programa vrtci, 1.400,00 € za dodatno dogovorjene programe), 1.000,00 € za investicijsko vzdrževanje 
vrtca. 
 
19402 – DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV IZVEN MATIČNE OBČINE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke 
s stalnim bivališčem v občini Mokronog-Trebelno. 
Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine predstavlja plačilo razlike med veljavno ceno programov 
in plačilom staršev, za vse tiste otroke, ki imajo v naši občini stalno prebivališče in obiskujejo vrtce izven 
občine Mokronog-Trebelno. Predvidena so sredstva v višini 85.000,00 €. Izhodišče proračunskega 
planiranja temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu in glede na planirano vključevanje otrok v vrtce 
izven matične občine, kjer jih obiskuje povprečno 26 otrok. 



 

Stran 77 od 108 

V okviru te proračunske postavke se planirajo tudi sredstva za sofinanciranje vzgojiteljice v 
bolnišničnem oddelku Palček Splošne bolnišnice Novo mesto, za kar občine v regiji podpišejo pogodbo z 
Vrtcem Ciciban Novo mesto, ki je nosilec programa v Splošni bolnišnici Novo mesto. Za delovanje 
bolnišničnega oddelka se zagotavljajo sredstva v višini 500,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leti 2020 in 2021 so planirana sredstva v višini 85.000,00 € za vsako leto, od tega v višini 84.500,00 € 
za dejavnost javnih vrtcev izven matične občine in sredstva v višini 500,00 € za delovanje bolnišničnega 
oddelka. 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, 
splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni 
programi. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in 
osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 
 
 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 
Osnovno šolsko izobraževanje se na območju Občine Mokronog-Trebelno izvaja v eni osnovni šoli in eni 
podružnični šoli.  
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole in glasbene šole so opredeljene v 82. členu 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za: 
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, 
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, 
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam, 
- dodatne dejavnosti osnovne šole in  
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Mokronog, Statut Občine Mokronog-Trebelno. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Občini Mokronog-Trebelno 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 
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možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja 
in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja. 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- izvedeni programi na osnovni in glasbeni šoli, 
- izboljšanje prostorov tudi s strani energetskega varčevanja celotne stavbe. 

   
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šoli in s tem večji nivo znanja  

     učencev, 
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 
- kritje stroškov 1 upravnika ter 0,5 čistilca za nove nadstandardne površine v športni  

     dvorani –vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli. 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, 
- vzdrževane površine v m2 , 
- varčevanje na račun energetske sanacije šole. 

 
19410 – VESELI DECEMBER-PROGRAMI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost nastopa kot sofinancer projekta ″Veseli December″, ki se odvija v pred novoletnem 
času. Sredstva se namenijo za izvedbo kulturnega programa in za nakup daril za vse predšolske otroke, 
starostnike nad 75 let, del pa tudi za Miklavževanje. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na podlagi vsakoletno pridobljenih podatkov o številu otrok ter starostnikov določene starosti s stalnim 
prebivališčem v občini Mokronog-Trebelno, se pripravi finančni plan razdelitve sredstev za obdaritev 
otrok ter starostnikov in za izvedbo kulturnega programa, del pa za obdaritev s kulturnim programom 
Miklavževanja za župniji Mokronog in Trebelno.  
Za leti 2020 in 2021 so planirana sredstva za novoletno obdaritev otrok v višini 6.000,00 € za vsako leto 
in sredstva v višini 1.500,00 € za novoletno obdaritev starostnikov na letnem nivoju. 
 
19411 - OSNOVNO ŠOLSTVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo 
stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam prostor  
Osnovne šole Mokronog, skupaj s podružnico na Trebelnem. Poleg stroškov plačil zavarovalnih premij, 
se zavodu preko tekočih transferov zagotavljajo sredstva za elektriko, ogrevanje, vodo, sredstva za 
material za vzdrževanje in uporabo prostora, za povračilo stroškov nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ter stroške za manjša vzdrževalna dela. Na področju investicijskih transferov se šoli 
zagotavljajo sredstva za načrtovane investicije skladno s finančnim planom (pri tem gre predvsem za 
nakup IKT opreme in nakup opreme za kuhinjo).  
Občina bo na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Mirna zagotavljala tudi sredstva za kritje stroškov za 
storitve, ki jih OŠPP Mirna nudi učencem iz Občine Mokronog-Trebelno, ki so na podlagi odločbe o 
usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, vključeni v izobraževanje. 
Občina na podlagi sklenjene pogodbe o tehničnem varovanju zgradb in prostorov zagotavlja tudi 
sredstva za varovanje zgradb in prostorov za izobraževanje ter športno dvorano. 
Na postavki so predvidena tudi sredstva za obdaritev najuspešnejših učencev in nepredvidene vloge za 
izobraževanje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB 199-08-0036 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Tekoči transferi v javne zavode predstavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in 
opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam prostor (elektrika, ogrevanje, voda, material za 
vzdrževanje in uporabo prostora, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in stroške za manjša 
tekoča vzdrževalna dela) in se osnovni šoli nakazujejo z mesečnimi dotacijami. 
 
Za leto 2020 so planirana skupna sredstva v višini 90.000,00 €, in sicer za: tekoče transfere v javne 
zavode v višini 73.100,00 € (povečanje materialnih stroškov na račun novih prostorov na PŠ Trebelno), 
za storitev varovanja zgradb in prostorov v višini 4.000,00 €, za obdaritev najuspešnejših učencev ter za 
nepredvidena izobraževanja v višini 1.000,00 €, za kritje stroškov OŠPP Mirna v višini 1.900,00 € in za 
investicijske transfere OŠ 10.000,00 €. 
 
Za leto 2021 so planirana sredstva v enaki višini kot v letu 2020, to je 90.000,00 €. 
 
19412 ŠPORTNA DVORANA – ŠPORTNI PARK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Večnamenska športna dvorana s športnim parkom je bila leta 2011 predana v upravljanje in izvajanje 
dejavnosti OŠ Mokronog. Dvorana sodi, glede na potrebe šole, po kvadraturi med nadstandardne 
športne dvorane, zato je potrebno dodatno zagotoviti upravnika športne dvorane. Prav tako je 
predvidena zaposlitev 0,5 čistilca. Glede na izračune in dejanske potrebe po čiščenju športne dvorane, pa 
se je izkazalo, da je bolj smotrno najem čistilnega servisa za potrebe v glavni sezoni (oktober – marec 
oziroma po dejanski potrebi). Občina zagotavlja tudi del materialnih stroškov v zvezi z tekočim 
vzdrževanjem dvorane ter sredstva za uporabnino športne dvorane v skladu s koncesijsko pogodbo. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V letu 2020 se na tej proračunski postavki predvidevajo sredstva v skupni višini 349.000,00 €, in sicer 
za  materialne stroške v višini 5.000,00 €, za stroške zaposlitve 1 upravnika športne dvorane in 
športnega parka ter za potrebe čiščenja športnih površin v višini 23.000,00 € in za plačilo uporabnine 
športne dvorane v višini 246.000,00 €. Prav tako Občina kandidira na javnem razpisu Fundacije za šport 
za pridobitev sredstev za obnovo - preplastitev zunanjega igrišča v Športnem parku. Ocenjena vrednost 
znaša 75.000,00 €. 
V letu 2021 se na tej proračunski postavki predvidevajo sredstva v skupni višini 279.000,00 €, in sicer 
za  materialne stroške v višini 5.000,00 €, za stroške zaposlitve 1 upravnika športne dvorane in 
športnega parka ter za potrebe čiščenja športnih površin v višini 23.000,00 €, za plačilo uporabnine 
športne dvorane v višini 246.000,00 € ter za investicijsko vzdrževanje Športnega parka v višini 5.000,00 
€. 
 
19413 – OSNOVNO ŠOLSTVO – DODATNI PROGRAMI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za vzpodbujanje dodatnega izobraževanje 
osnovnošolskih otrok. Preko dodatno dogovorjenih programov se tako zagotavljajo sredstva za izvedbo 
naslednjih programov: računalništvo,  sofinanciranje šole v naravi, povračilo stroškov za udeležbo 
učencev na raznih tekmovanjih, sofinanciranje raziskovalnih in projektnih nalog, bralna značka. 
Sredstva so zagotovljena tudi za regresiranje prehrane socialno ogroženim učencem iz Občine 
Mokronog-Trebelno. Seznam učencev upravičencev do te pomoči oblikuje šola ob soglasju s starši 
upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje ter občinske uprave.  
Osnovnim šolam se zaradi izpolnjevanja zakonske zahteve po zagotovitvi varstva vsem tistim učencem, 
ki čakajo na organiziran prevoz zagotavljajo tudi sredstva za namen varstva vozačev. Sredstva so 
namenjena za opravljene ure oziroma za delo učiteljev, ki to varstvo opravljajo.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za dodatne programe v osnovni šoli so predvidena sredstva za naslednje programe: 
- računalništvo,  
- šola v naravi – 2. razred, 
- šola v naravi – 3. razred, 
- šola v naravi – 6. razred, 
- razna tekmovanja učencev,  ki niso financirana s strani države (regijska, državna) – šolska, 

športna, v šahu, 
- raziskovalne naloge in projektno delo – sobotna šola- delavnice z nadarjenimi, prazniki v 

decembru, 
- bralna značka. 

Pod dodatne programe uvrščamo tudi varstvo vozačev in regresirano prehrano socialno ogroženih 
učencev: 

- sredstva za varstvo vozačev so namenjena za delo učiteljev, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, 
ki morajo glede na obstoječi vozni red in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega 
izobraževanja čakati na organiziran šolski prevoz, 

- sredstva so zagotovljena tudi za regresiranje prehrane socialno ogroženim učencem naše občine. 
Glede na to, da osnovne šole iz državnega proračuna na osnovi Pravilnika o subvencioniranju 
šolske prehrane učencev v osnovnih šolah pridobijo določena finančna sredstva, se želi s sredstvi 
občinskega proračuna število upravičencev še povečati. Učence upravičence do te pomoči 
oblikuje šola, ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo 
Trebnje ter občinske uprave.  

V letu 2020 in 2021 se zagotavlja sredstva v višini 18.500,00 €. 
 
19415 – SOFINANCIRANJE POSVETOVALNICE ZA OTROKE NOVO MESTO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Posvetovalnice za učence in starše Novo 
mesto kamor se lahko obračajo po pomoč otroci in starši iz občine Mokronog-Trebelno. Poslanstvo 
posvetovalnice je strokovna specializirana individualna in/ali timska obravnava otrokovih razvojnih 
težav in razvojnih odklonov, učnih težav, psihosocialnih, čustvenih in vedenjskih. Svetovalna dejavnost 
je namenjena predšolskim otrokom, osnovnošolski populaciji, mladostnikom ter njihovim staršem oz. 
družinam in vzgojiteljem, učiteljem. Svetovalna dejavnost vključuje diagnostiko, svetovanje, korekcijo, 
različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanje z otrokovim oz. mladostnikovim 
okoljem. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Glede na izkazane potrebe Osnovne šole Mokronog, ki zaznava potrebo po vključitvi posameznih otrok v 
nadaljnje obravnave in realizacijo obravnav v posvetovalnici v preteklem letu, so se za leto 2020 
zagotovila sredstva v višini 2.650,00 €, in sicer za sofinanciranje strokovne pomoči otrokom in staršem 
iz občine Mokronog-Trebelno. Za leto 2021 pa sredstva v višini 2.000,00 €. 
 
19416 –GRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za ureditev elektro odpiranja vrat na vhodu 
telovadnice. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB 199-08-0039 ŠPORTNI CENTER TREBELNO 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 so predvidena sredstva v skupni višini 5.000,00 €, in sicer za ureditev elektro odpiranja 
vrat na vhodu telovadnice. Za leto 2021 ni predvidenih sredstev. 
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19417 –DOZIDAVA VRTCA TREBELNO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za končanje izgradnje vrtca na Trebelnem. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB 199-18-0001 DOZIDAVA VRTCA  TREBELNO 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leto 2020 in 2021 so predvidena sredstva v višini 1.000,00 € za vsako leto, in sicer za morebitne 
dodatne potrebe. 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 
Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Trebnje, občina pa financira dejavnost na 
podlagi števila vpisanih učencev iz naše občine. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do glasbene šole 
so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli, 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Trebnje. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohraniti in vzdrževati pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev.  

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa. 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje. 

 
19420 - OSNOVNO GLASBENO ŠOLSTVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glasbena šola Trebnje kot vzgojno – izobraževalna ustanova v okviru svojih programov s področja 
osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno-izobraževalne smotre. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole so podana v Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter v Odloku o ustanovitvi Glasbene šole Trebnje. 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 
proračuna, prav tako pa tudi sredstva za regresirano prehrano zaposlenih, za izobraževanje učiteljev ter 
sredstva za učila in učne pripomočke in sicer v deležu števila učencev iz občine Mokronog-Trebelno. V 
šolskem letu 2019-2020 obiskuje Glasbeno šolo Trebnje 30 učencev iz Občine Mokronog-Trebelno.  V 
šolskem letu 2019-2020 je Občina Mokronog-Trebelno uredila tudi prostore v bivši trgovini Novoteks v 
centru Mokronoga za kar se plačuje mesečna najemnina. Tako je učencem in staršem omogočeno lažje 
glasbeno izobraževanje. 
 
Za leto 2020 so planirana sredstva do višine 7.300,00 €, prav tako tudi za leto 2021. 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 

Opis glavnega programa 
Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v 
pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in 
izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov 
funkcionalnih in specifičnih znanj. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in zviševanje izobrazbene ravni odraslega 
prebivalstva. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Večji nivo znanja v družbi in povečanje izobrazbene ravni  odraslih oseb. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
19059001 - Izobraževanje odraslih 
 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Opis podprograma 
Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto 
izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu (osnovna šola za odrasle, nacionalni program 
izobraževanja odraslih). S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in 
izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji. Prav tako se sofinancira tudi 
Univerza za tretje življenjsko obdobje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,  
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za 

usposabljanje, 
- čim bolj približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega 

procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj, 
- omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike 

izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih, 
- ponuditi ne samo znanja za razvoj gospodarstva, temveč tudi potrebna znanja za politično in 

kulturno osveščanje, razvijanje temeljnih demokratičnih vrednot, samozaupanja in obvladovanje 
lastne usode v širši skupnosti, 

- cilj univerze je, da se z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem tesneje poveže 
različne generacije ter s tem pripomore k večji stopnji vključenosti starejših v družbi. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- delež odraslih, ki so pridobili višjo izobrazbo, 
- delež odraslih vključenih v proces izobraževanja. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zviševanje izobrazbene ravni. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- delež odraslih, ki se izobražujejo.  
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19421 - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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 ter za nacionalni program izobraževanja odraslih. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih, občina sofinancira izobraževanje odraslih po 
soustanoviteljskem deležu in sicer za materialne stroške za sofinanciranje OŠ za odrasle ter za 
nacionalni program izobraževanja odraslih, ki ga izvaja CIK Trebnje. V letu 2020 so predvidena sredstva 
do višine 1.900,00 € in prav toliko tudi v letu 2021. 
 
19431 - SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO 
OBDOBJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Univerza za tretje življenjsko obdobje ima svoj sedež v Trebnjem. Občina Mokronog-Trebelno podpira 
delovanje univerze in s sofinanciranjem programov omogoča, da se krožki izvajajo tudi v Mokronogu. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predlog izračuna izhaja iz finančnega načrta javnega zavoda, pri tem pa se upošteva tudi delež občanov, 
ki obiskujejo delavnice (5 % vseh udeležencev je iz občine Mokronog-Trebelno)  in sicer se pokrivajo 
stroški za plačilo avtorskih honorarjev in potnih stroškov predavateljev za izvedbo raznih delavnic, za 
promocijo UTŽO ter za organizacijske stroške, ki v letu 2020 znašajo 2.450,00 €. Sredstva v višini 
2.450,00 € so predvidena v letu 2021. 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem  s čimer se 
izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti po 56. členu Zakona o osnovni šoli in 82. členu 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in štipendije za nadarjene ter s področja 
kmetijstva.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o 
štipendiranju v Občini Mokronog-Trebelno, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju 
kmetijstva v Občini Mokronog- Trebelno za programsko obdobje 2015–2021. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v 

skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število učencev, ki so upravičeni do šolskih prevozov, 
- pomoč pri šolanju. 

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

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo in 

- omogočiti šolanje dijaku in študentu, ki ni prejemnik katerekoli druge štipendije, 
- zviševati izobrazbeno raven prebivalstva naše občine. 
  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število oseb, ki so prejemniki štipendij. 

 
19430 - PREVOZI OTROK V OSNOVNO ŠOLO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja 
od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ 
za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo, ter vsem učencem v 1. razredu 
devetletke. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina proračunske postavke regresiranje prevozov učencev v šolo in nazaj je oblikovana na osnovi 
javnega razpisa za šolske prevoze, ki vključuje tudi prevoze v OŠ PP Mirna. Sredstva so v proračunu za 
leto 2020 zagotovljena v višini 160.000,00 €, enaka višina je zagotovljena tudi za leto 2021. 
 
19432 - ŠTIPENDIJE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma se podeljujejo štipendije za nadarjene. Preko štipendij za nadarjene se 
podeljujejo štipendije mladim, perspektivnim osebam, z jasnimi cilji in vizijo ter željo delovati v 
lokalnem okolju.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V okviru proračunske postavke štipendije za nadarjene se za vsako šolsko oziroma študijsko leto na 
podlagi  javnega razpisa izvršuje štipendiranje dijakov in študentov občine Mokronog-Trebelno. Višina 
štipendije za leto 2020 znaša za dijaka 100,00 € mesečno, za študenta pa 130,00 € mesečno. Občina ima 
v proračunu za leto 2020 zagotovljena sredstva v višini 4.000 € za štipendije za nadarjene.  
Za leto 2021 so zagotovljena sredstva za štipendije za nadarjene v enaki višini kot v preteklem letu, to je 
4.000,00 €. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, 
telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo 
ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2001 Urejanje in nadzor socialnega varstva 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

Opis glavnega programa 
Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji tega programa so omogočiti vsakomur najenostavnejši pristop k informacijam o 
možnosti pomoči na področju socialnega varstva. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva. 
 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 

Opis podprograma 
Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. 
Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne 
skupnosti, še posebej javnih dobrin. Naloga lokalne skupnosti in države je, da zagotavlja takšne razmere 
oz. pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, v delovnem in v bivalnem okolju 
omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo 
dejavnostjo dosegali tako raven socialnega blagostanja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in ki bo 
ustrezala merilom človeškega dostojanstva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-
2020, Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku z občane Občine Mokronog-
Trebelno, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o občinskih 
denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog-Trebelno, Odlok o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje kvalitete življenja; 
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva; 
- razvoj strokovnih oblik pomoči; 
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti; 
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk; 
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno 

varstvenih programov in vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe; 
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov; 
- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk 

in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 
 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,  
- večanje kvalitete življenja občanov,  
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete življenja; 
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva.  

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,  
- večanje kvalitete življenja občanov. 

 
20401 - PRISPEVEK  STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v občini ter slediti družinski 
politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega 
novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Mokronog-Trebelno in je 
državljan Republike Slovenije. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Upoštevajoč statistične podatke o rojstvu otrok v Občini Mokronog-Trebelno je pripravljena ocena, ki 
temelji na predpostavki, da bo v letih 2020 in 2021 v Občini Mokronog-Trebelno rojenih 40 otrok na 
letni ravni. Ocena višine sredstev za pomoč staršem ob rojstvu otroka znaša 8.000,00 €, znesek 
enkratnega denarnega prispevka pa znaša 200,00 €. V letu 2019 so se obdarovanju novorojencev 
pridružile tudi Dolenjske lekarne, ki vsakemu novorojencu podarjajo vrednostni bon v višini 20,00 €. 
Vlagatelji bon prejmejo skupaj z odločbo občinske uprave o upravičenosti do enkratnega denarnega 
prispevka ob rojstvu otroka. 
 
20403 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV - SOCIALNO VARSTVO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. 
Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne 
skupnosti, še posebej javnih dobrin. Občina podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, 
oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo 
kvaliteto življenja za občane naše občine.  
V letih 2020 in 2021 se bo izvedel javni razpis za sofinanciranje socialno in zdravstveno varstvenih 
programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo v naši občini oziroma za 
naše občane in občanke z namenom uresničevanja programov javnega interesa v socialnem in 
zdravstvenem varstvu. Sredstva za druge odhodke za področje socialnega varstva so namenjena za 
reševanje raznih nepredvidenih vlog v tekočem letu s področja socialnega varstva ali za opravljanje 
družbeno koristnega dela. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leti 2020 in 2021 so planirana sredstva v skupni višini 10.400,00 € za posamezno leto, in sicer za 
sofinanciranje socialno in zdravstveno varstvenih programov in projektov nevladnih organizacij in 
javnih zavodov, ki delujejo v naši občini oziroma za naše občane in občanke z namenom uresničevanja 
programov javnega interesa v socialnem in zdravstvenem varstvu 10.000,00 € in za druge odhodke za 
področje socialnega varstva 400,00 €. 
 
20404 – DELOVANJE RDEČEGA KRIŽA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dejavnost oz. program dela RKS OZ Trebnje, ki teritorialno pokriva tudi dejavnost za občane Občine 
Mokronog-Trebelno, je usklajen z dolgoročnimi cilji razvoja in dela Mednarodnega Rdečega križa in 
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Rdečega križa Slovenije. V okviru te proračunske postavke občina zagotavlja sredstva za delovanje RKS, 
OZ Trebnje in sicer v deležu 15,78 %. Sredstva so planirana za plačo zaposlene strokovne delavke 
(občine pokrivajo do 80 % plače, RKS, OZ Trebnje pa razliko), za materialne stroške in za izvajanje redne 
dejavnosti Rdečega Križa (zbiranje, skladiščenje in delitev materialne in finančne pomoči (prehrambeni 
paketi, higienski pripomočki, oblačila, pohištvo, enkratne finančne pomoči, socialna pomoč v primeru 
manjših nesreč,..). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva se zagotavljajo na podlagi pogodbe z RKS, Območnim združenjem Trebnje in so za leto 2020 
zagotovljena do višine 8.400,00 €. Planirana so na podlagi finančnega načrta Območnega združenja 
Rdečega Križa Trebnje, upoštevaje delež 15,78 %.  
 
Za leto 2021 so zagotovljena sredstva do višine 8.400,00 €. 
 
20411 - DRUGI SOCIALNI TRANSFERI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sprejetega Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane občine 
Mokronog-Trebelno se financira izrečeno sožalje svojcem ob smrti občana občine Mokronog-Trebelno. 
Na podlagi sprejetega Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog-
Trebelno, se nakazujejo občinske denarne pomoči, ki so namenjene socialno ogroženim posameznikom 
in njihovim družinskim članom. Občinske denarne pomoči so namenjene zmanjševanju socialne 
izključenosti in revščine občanov Občine Mokronog-Trebelno. Občina je dolžna poskrbeti za dostojni 
pokop umrlega na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Odloka o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno in tako poravnava stroške pokopa za osebe, ki nimajo 
dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občina ima pravico do povračila pogrebnih 
stroškov iz zapuščine umrlega. Občina je dolžna v času mirovalne dobe, ki traja 10 let od leta pokopa, 
poravnati letne stroške v zvezi pokopališke pristojbine  in osnovnega urejanja groba za tiste pokojnike, 
katerim je bila po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega 
socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji in temelji na oceni, ker število 
umrlih ni mogoče predvideti. Prav tako za pomoč svojcem ob smrti. 
Občina ima v proračunu za leto 2020 zagotovljena sredstva v skupni višini 17.052,30 €  in za leto 2021 
sredstva v višini 8.000,00 €. V letu 2020 namerava Občina pristopiti k projektu brezplačni prevozi za 
starejše občane za kar se bo sklenila pogodba z najugodnejšim ponudnikom storitve. Strošek nakupa 
avtomobila in izvedba storitve je ocenjena na 13.052,30 € v letu 2020 in v letu 2021 na 4.000,00 €. Drugi 
programi v okviru te postavke so še: pogrebni stroški v višini 2.000,00 €, občinske denarne pomoči v 
višini 2.000,00 € za obe leti. 
 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno 
delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno 
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
V okviru glavnega programa želimo uresničujejo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo 
potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine 
uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri 
ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.  
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba: 

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je 
po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; 

- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje 
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali 

- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s 
težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 
potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-
2020. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim 
rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo  pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti 
invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost 
njihovega življenja.  

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 

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

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko 
varstvo za družinskega pomočnika.  

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 

 
20402 - FINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Mokronog-Trebelno je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega 
pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leti 2020 in 2021 so, na podlagi Odločb CSD Trebnje o priznanju pravice do izbire družinskega 
pomočnika, na tej postavki zagotovljena sredstva za delno plačilo družinskega pomočnika v višini 
18.000,00 € za posamezno leto.  
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20049003 - Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 
Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v 
zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila 
(institucionalno varstvo); pomoč družini na domu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-
2021, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja 
pravic uporabnikov. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih. 

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

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna 
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja 
uporabnikom teh storitev.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih, 
- število občanov v socialno varstvenih zavodih. 

 
20430 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA STAREJŠIH 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje oskrbnin tistim našim občanom, ki zaradi zdravstvenega stanja 
bivajo v posebnih socialno varstvenih zavodih po Sloveniji in starejšim občanom, ki bivajo v domovih za 
varstvo odraslih. Gre za sofinanciranje oskrbnin v deležu razlike med višino polne cene oskrbnine in 
lastnimi prispevki občanov oz. njihovih zavezancev. Za plačilo te razlike je po Zakonu o socialnem 
varstvu obvezana občina. V primerih, ko občani zavezancev oz. lastnih dohodkov (invalidnine ali 
pokojnine) nimajo, je lokalna skupnost dolžna poravnati celotne oskrbnine. Dejstva o upravičenosti 
sofinanciranja ugotavlja CSD Trebnje, ki izdaja odločbe o domskem varstvu, občina pa v skladu z 
veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis na premoženje) iz naslova teh doplačil. Občina na podlagi 
pravnomočnih odločb, potrjuje in plačuje račune, ki jih izstavijo zavodi za odrasle in domovi za starejše. 
Občina plačuje mesečno povprečno 9 osebam za kar odštejemo povprečno 5.500 € mesečno. 
Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za socialno 
varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne 
morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 
možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj 
za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki. Dejavnost izvajanja pomoči na domu se iz proračuna občine v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu financira v višini 65 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Razliko krijejo samo plačilno sposobni 
uporabniki in uporabnice, za ostale, ki nimajo dovolj sredstev pa krije razliko do polne višine občina, za 
tiste, ki nimajo nikakršnih sredstev, pa stroške krije občina v celoti. Občina in izvajalec pa si 
prizadevamo, da se v to storitev vključi čim veš starejših oseb, saj si s tem bistveno olajšajo življenje 
doma in odmaknejo odhod v domsko oskrbo. Cilj v letu 2020 in 2021 je, da bi storitev koristilo vsaj 20-
23 občanov.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za leti 2020 in 2021 je za plačila storitev v zavodih za odrasle in domovih za starejše, kadar je 
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe, planiranih 66.000,00 € 
za leto 2020 in prav toliko tudi za leto 2021. Za storitev pomoči na domu je v letu 2020 planiranih 
51.500,00 € in prav toliko tudi v letu 2021. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je učinkovito 
upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 Servisiranje javnega dolga 
 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter 
obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje 
glavnic in obresti ter zniževanje oziroma osvajanje tržno sprejemljivih posrednih stroškov postopkov 
zadolževanja. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
22021001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22021002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
 

22021001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od 
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin; 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje 
glavnic in obresti. 
 
22401 - PLAČILO OBRESTI BANKAM 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva predstavljajo odplačila obresti prevzetih kreditov preteklih let. Znesek obresti za 
morebiten likvidnostni kredit planiramo večji, saj se predvideva plačevanje obveznosti iz naslova 
sofinanciranja projektov EU, kjer mora proračun predhodno poravnati vse obveznosti, šele nato lahko 
sofinancerju izstavimo zahtevek za povračilo. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih. 
 
Predvidena sredstva v letih 2020 in  2021 so 15.000,00 €. 
 
 

22021002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Opis podprograma 
Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za 
vodenje kredita ipd). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin; 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
S predvidenimi stroški znotraj podprograma želimo doseči zakonito zadolževanje. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je v letu zadolževanja pridobiti kvaliteten elaborat pravnega in finančnega strokovnjaka, ter 
optimalno znižati bančne stroške. 
 
22410 - STROŠKI ZADOLŽEVANJA 

Domače zadolževanje predstavljajo najeti dolgoročni krediti pri poslovnih bankah. V letu 2020 se občina 

namerava zadolžiti za sredstva 23. člena ZFO in 2021 se občina Mokronog-Trebelno ne namerava 

zadolžiti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Posamezni stroški, ki so planirani znotraj stroškov zadolževanja, niso neposredno vezani na projekte. 
Navedeni stroški nastanejo kot posledica zadolževanja, saj je postopek predpisan s Pravilnikom o 
zadolževanju občin. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračun temelji na ocenjenih stroških preteklih let za enak poslovni dogodek; konkretne višine stroškov 
pa so odvisne od tarif posameznih bank ter cenikov storitev finančnih in pravnih strokovnjakov. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne 
za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo 
odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih 
nepredvidenih dogodkov. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, 
odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 Splošna proračunska rezervacija 
 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Opis glavnega programa 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, pozeba, suša,množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo 
odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj tega programa je zagotoviti takojšnjo intervencijo v primeru naravnih nesreč 
in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 
 

23029001 - Rezerva občine 

Opis podprograma 
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč; 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo 
odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj tega programa je zagotoviti takojšnjo intervencijo v primeru naravnih nesreč in 
omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
23401 - PRORAČUNSKA REZERVA ZA NARAVNE NESREČE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah dolžna zagotoviti proračunsko rezervo za 
odpravo posledic naravnih nesrečne in nepredvidenih dogodkov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je Zakon o javnih financah. Sredstva so predvidena za leto 2020 v višini 20.000,00 € in za leto 
2021 v višini 20.000,00 €.  
 



 

Stran 93 od 108 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami znotraj glavnega programa: 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

 
Opis podprograma 
Tekoča proračunska rezerva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč; 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
 
23410 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zagotovijo 
in uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče je Zakon o javnih financah. 
 
 

5000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MIRNSKA IN TEMENIŠKA DOLINA 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občine Mokronog-Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje so z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave Mirnska in Temeniška dolina (Uradni list RS, št. 107/13, 16/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 54/13, 11/15, v nadaljevanju: ustanovitveni odlok) ustanovile skupno upravo kot enovit organ na 
področju inšpekcije in redarstva. 
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Z dne 31.12.2019 je Občina Trebnje izstopila iz organa skupne uprave. Sled navedenemu so Občine 
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert sklenile na podlagi ustanovitvenega odloka sporazum glede 
delitve stroškov, povezanih z delovanjem skupne občinske uprave.  Občine bodo sredstva za nemoteno 
delovanje skupne uprave zagotavljale v svojih proračunih, in sicer v razmerju števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic v naslednjem razmerju: 

– Občina Mokronog - Trebelno:             38,09% 
– Občina Mirna:                                           31,84% 
– Občina Šentrupert:                                 30,07% 
 

Skupna uprava bo na območju  Občine Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert izvajala naloge 
inšpekcijskega nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in nad državnimi predpisi, katerih nadzorstvo 
je preneseno na občinsko inšpekcijo. Na območju navedenih občin ustanoviteljic se bodo opravljale 
naloge redarstva skladno z Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, 9/2017). 

Glede napovedane reorganizacije skupne uprave (izstop Občine Šentrupert in odhod kadrov) je 
predvideno delovanje skupne uprave do 01.02.2020. 

V 13. člena odloka je določeno, da je skupna uprava neposredni uporabnik proračuna, v kateri ima sedež. 
Nadalje je v navedenem členu določeno, da je finančni načrt vključen v proračun sedežne občine, 
medtem, ko ostale občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v proračunu na 
posebni postavki.  

V skladu z 26. členom Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17 in 21/18– popr.) so občine upravičene do 50% sofinanciranja odhodkov iz naslova 
delovnih razmerjih, povečanih za 20% s strani države. 

 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Občinski programi varnosti  
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Osnovni strateški cilj delovanja skupne uprave je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in redarskega 
nadzora ter zagotavljanje preventivnega delovanja, z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih 
predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti. Pozornosti se bo 
namenila osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju med njimi.  

Cilj inšpekcijskega in redarskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k 
preprečevanju situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele 
škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost, ali pa tudi samo povzročile nejevoljo občanov. Delo 
zaposlenih bo usmerjeno k obdelavi bistvenih kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in 
imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje.  

Naloge skupne občinske uprave se bodo v letu 2020 izvajale le do 01.02.2020. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

Osnovna dejavnost  SOU je izvajanje inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. Gre za nadzor nad 
izvajanjem (t.j. aktivnim ravnanjem zavezancev) oziroma spoštovanjem (t.j. vzdržanjem ravnanj, ki bi 
pomenila kršitev predpisov) zakonov in drugih predpisov s strani nosilcev dejavnosti, ki ga opravljajo 
inšpektorji in redarji. Spoštovanje zakonov je predpogoj pravne varnosti in je zato v interesu družbe, t.j. 
v javnem interesu.  

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilji skupne uprave so: 

 na terenu in s preventivnim delovanjem zagotoviti čim boljše upoštevanje predpisov na vseh 
področjih, ki jih pokriva skupna uprava 
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 preko nadzora zagotoviti izboljšanje stanja v okolju, na področju vodooskrbe, ravnanja s 
komunalnimi odpadki ter odpadnimi vodami  

 prispevati k cestnoprometni varnosti  
 prispevati k izboljšanemu videzu naselij na področju plakatiranja in oglaševanja 
 preprečevati nezakonito izvajanje gradbenih del na zemljiščih  
 prispevati k urejenemu videzu prostora 
 preprečevati nedovoljene gradnje;  
 učinkovitost organa pri odločanju v upravnih in prekrškovnih postopkih 
 pomoč občinam ustanoviteljicam in izvajalcem gospodarske javne službe pri pripravi novih 

občinskih odlokov ter usklajevanju obstoječih z veljavno zakonodajo 
 z uresničevanjem občinskega programa varnosti prispevati k varnosti v občini.  
 pravna pomoč uporabnikom,  razrešitev problemov ter zadovoljstvo občanov. 

 

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

Letni cilji skupne občinske uprave so zagotavljanje rednega izvajanja inšpekcijskega in redarskega 
področja,in so navedeni v Občinskih programih varnosti. 

 

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so navedeni v Občinskih programih varnosti. 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa: 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039001 – Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za delovanje redne dejavnosti skupne občinske uprave. Podprogram vsebuje 
sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi ter materialne stroške za 
delovanje). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina (Uradni list RS, št. 107/13, 16/15, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13, 11/15), 

- Sporazumi o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter aneksi k obstoječemu 
sporazumu, 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, 
- Zakon o javnih financah. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so na področju podpornih procesov nenehna optimizacija in izboljšanje z namenom 
hitrejšega in učinkovitejšega dela glavne dejavnosti. Na področju podpornih procesov uporablja skupna 
uprava pri svojem delu program za nemoteno upravno poslovanje in program za področje 
prekrškovnega poslovanja. 

V letu 2020 so glavni cilji skupne uprave zaključit čim več zadev na področju inšpekcijskega in 
redarskega nadzora ter izvesti čim več postopkov glede reorganizacije skupne uprave. 

 

05501 -  SREDSTVA ZA PLAČE – SOU 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V SOU opravljata dela in naloge inšpekcijskega nadzora dva inšpektorja (eden izmed njih opravlja tudi 
naloge vodenja organa), dela in naloge občinskega redarstva pa en občinski redar, in sicer za območje 
vseh občin ustanoviteljic skupne občinske uprave.   
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V okviru te proračunske postavke so sredstva v letu 2020 namenjena za izplačilo plač in dodatkov 
zaposlenim, regresa, ter druge izdatke zaposlenim. Pri določanju izhodišč za navedena sredstva so bili 
upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo osnovne plače in dodatke in predpisi za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.  V letu 2020 so predvideni odhodki v okviru proračunske postavke 05501 v 
višini 25.100,00 €. 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za vzpostavitev sistema in delovanje skupne občinske 
uprave.  

Za leto 2020 so predvideni odhodki za skupno upravo v višini 29.849,00 €, pri čemer polovico sredstev 
iz naslova delovnih razmerjih, povišanih za 20% refundira država. 

 

05502 – MATERIALNI STROŠKI DELOVANJE – SOU 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za leto 2020 so predvideni odhodki v okviru proračunske postavke 05502 v višini 4.749,00€. 
Predvidena so sredstva za nemoteno delovanje skupne uprave. 

 

Obrazložitev postavke za leto 2020: 
- 402000 Pis. material in storitve: nabava splošnega materiala za nemoteno delo (velik 

strošek predstavljajo ZUP tiskovine, posebne položnice, papir za termični tiskalnik), nabava 
ovojev oz. vrečke za redarstvo.  

- 402205 Telefon, faks, e-pošta: po pogodbi vsi mobiteli, po pogodbi stacionarni, e-predali 
- 402206 Poštnina: velik del stroška predstavlja osebno vročanje 
- 402300 Goriva in maziva: uporaba službenega vozila  
- 402301 Vzdrževanje in popravila vozil: menjava gum, čiščenje, popravila službenih vozil 
- 402303 Najem vozil: najem enega službenega vozila 
- 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme: morebitna popravila (npr. termični 

tiskalnik), stroški HKOM in najem terminalov (MNZ). 
- 402607 Najem programske računalniške opreme: poslovni najemi (radar, program za 

prekrškovno področje) 
- 402699 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine: poslovni najemi (programi za upravno 

področje, tiskalniki ) 
- 402920 Sodni stroški, stroški odvetnikov, izvedenci: v primeru potreb 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za vzpostavitev sistema in delovanje skupne občinske 
uprave in temeljijo na zahtevah in predpisanih pravilih državne zakonodaje za izvajanje nalog redarstva 
in inšpekcije.   

 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
 
C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Odgovornost 
in poslanstvo vodstva lokalne skupnosti je zagotoviti sredstva za odplačilo obstoječih dolgov. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Stroški servisiranja javnega dolga niso predmet dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Planirati jih je 
potrebno v vsakoletnem proračunu skladno z amortizacijskimi načrti. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Prvi dolgoročni cilj na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni je kvalitetno servisiranje 
dolga. Drugi cilj je servisiranje s čim manjšimi stroški. Tretji pa je servisiranje dolga pod trenutno tržno 
sprejemljivimi pogoji. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 Servisiranje javnega dolga 
 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni so kvalitetno servisiranje dolga, 
servisiranje s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji bodo doseženi z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem z likvidnimi sredstvi, da bomo omogočali 
pravočasno odplačilo dolgoročnega dolga skladno z amortizacijskimi načrti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram znotraj glavnega programa je  
22021001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22021002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
 

22021001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala,odplačilo obresti od 
dolgoročnih  kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje 
glavnic in obresti. 
 
22420 – ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana so sredstva za odplačilo glavnic prevzetih obveznosti iz naslova zadolževanja preteklih let. 
Odplačila tečejo skladno z amortizacijskimi načrti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Odplačevanje glavnice je drug del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte 
iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje projektov v letu najema 
kredita. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.  
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06    LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

0603    Dejavnost občinske uprave 

 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 
OB199-08-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STAVBE 
Namen in cilj 
Sredstva na tej programu se zagotavljajo nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela v letih 2020- 
2025. 
 
Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških del. 
 
OB199-08-0005 NAKUP PISARNIŠKE TER RAČUNALNIŠKE OPREME 
Namen in cilj 

Pri delovanju uprave in občine na splošno so se pojavile potrebe po določeni opremi, ki je nujna za 
nemoteno delovanje občinske uprave, saj se je obstoječa obrabila, uničila oziroma jo primanjkuje. 
Sredstva so namenjena nakupu pisarniške in računalniške opreme, stroški pa so odvisni od potrebnih 
vzdrževalnih del ter posodobitev. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena nakupu računalniške strojne opreme in temeljijo na izkazanih potrebah 
zaposlenih in zagotavljanju boljših delovnih pogojev ter večanje storilnosti v občinski upravi. Zaradi 
dotrajanosti je nujno potrebno zamenjati strežnik. 
 
07    OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

0703    Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 
07039002    Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
OB199-08-0006 INVESTICIJSKI TRANSFER GASILSKIH DRUŠTEV 
Namen in cilj 
Občina zagotavlja sredstva za obnovo in posodobitev gasilskih vozil, opreme in objektov zaradi 
nemotenega izvajanja obvezne javne gasilske službe. 
 
Stanje projekta 
V letih 2020-2025 pa v skladu s programom OGP Mokronog-Trebelno in razpoložljivih finančnih 
zmožnosti letnih proračunov. Investicijska sredstva se namenjajo za nakup opreme za gasilska društva 
in nakup avtolestve za reševanje iz višin za potrebe vseh društev v gasilski zvezi Trebnje. 
 
 
11        KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

1102      Program reforme kmetijstva in živilstva  

 
11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
OB199-08-0001 SPODBUJANJE KMETIJSTVA 
Namen in cilj 
Namen ukrepa bo sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, 
sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da se zavarujejo pred 
izgubo, ki jo lahko povzročijo bolezni živali in tako dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Prav 
tako bo namen ukrepa izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v 
občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti. S tem 
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ukrepom se tudi želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo 
poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. 
 
Stanje projekta 
Projekt se bo izvajal do leta 2021 preko vsakoletnih javnih razpisov za dodeljevanje sredstev za 
programe na področju kmetijstva v občini Mokronog-Trebelno. V proračunu občine se v letih 2020- 
2021 namenijo za sofinanciranje navedenega ukrepa sredstva v višini 12.400,00 €. 
 

1104    Gozdarstvo 

 
11049001   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
OB199-08-0007 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljati pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi s tem, da 
se ustrezno vzdržuje vse gozdne prometnice.  
Cilj programa je skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajati program vzdrževanja gozdnih 
cest, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove Slovenije.  
 
Z NRP predvidena sredstva v letih 2020 in 2021 so po 18.000 € na letni ravni ter po 15.000 € na letni 
ravni v letih 2022 in 2023. 
 
Stanje projekta 
Projekt se izvaja kontinuirano vsa leta, po vsakoletnem planu. 
 
13    PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

1302    Cestni promet in infrastruktura 

 
13029002    Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
OB199-08-0043 PRESTAVITEV LC-PREBOJ RADNA VAS 
Namen in cilj 
Namen izvedbe je izgradnja preboja ceste Poljane–Trebelno in izgradnja ceste, s katero se bodo  
izboljšale prometne razmere na tem območju, varnejša prometna varnost občanov in uporabnikov 
navedene ceste. 
 
Stanje projekta 
Izvedba projekta je v izvajanju in se bo nadaljevala tudi v naslednjih letih ter predvidoma zaključila v 
letu 2022.  
 
OB199-08-0009 GRADNJA CESTNE INFRASTRUKTURE (LC in JP) 
Namen investicije je zagotoviti večjo učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov, ki 
predstavlja hkrati višjo varnost v prometu in ne nazadnje višji standard uporabnikov občinskih cest. To 
pomeni ureditev cest in izgradnja hodnikov za pešce, s čimer bi zagotovili boljšo povezanost, večjo 
varnost ter boljšo komunalno urejenost občine. 
 
Cilj investicije je izgradnja in sanacija lokalnih cest, javnih poti in nekaterih ne-kategoriziranih cest, ki so 
določene z letnim planom. 
 
Za leto 2020 se zagotavlja sredstva v višini 400.000 €, v letu  2021 316.090 €, v letu 2022 290.000 € in v 
letu 2023 300.000 €, ki so predvidena za obnovo oziroma rekonstrukcijo cestnih odsekov s katerimi bi 
zagotovili večjo učinkovitost, zmogljivost in varnost udeležencev v prometu. Preplastitve in obnove 
drugih posameznih odsekov LC in JP se bodo izvedle po prioriteti glede na dotrajanost. Za konkretne 
odseke bo sprejet dokument identifikacije investicijskega programa. Po letu 2021 je predvideno 
nadaljevanje širitve ovinka pred Radno vasjo, obnova LC 425615 (na odseku med Radno in Bitnjo vasjo) 
ter izgradnja pločnikov v Radni in Bitnji vasi, izgradnjo pločnika na Gubčevi cesti, pričetek gradnje 
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pločnika na Puščavi, obnova JP 926941 (na odseku Pugled-Brezovica), obnova LC 425541 (na odseku 
Jelševec-Cikava), obnova LC 425501 (na odseku med Vinivrščem in navezavo na LC 425502 in LC 
295332), obnova LC 425502 (na odseku od križišča z LC 295332 in LC 425501 do Eržena), obnova JP 
926171 (na odseku od Piškurja do meje z Občino Šmarješke Toplice), asfaltiranje JP 926038 (Neveske), 
obnova JP 927597 (na odseku mimo Kostrevca), asfaltiranje JP 926041 (Podturn), obnova JP 926942 
(Ribjek-Straža, na odseku med vinogradi), obnova JP 925281 (Dolenje Laknice-Trščina), obnova JP 
925253 (Sp. Priča-G. Laknice), obnova JP 926081 (na odseku od križišča za Vinski vrh-Zore Stanislav do 
navezave na JP 926072), obnova LC 425613 (na odseku vzhodno od preboja Radna vas do križišča za 
naselje Brezje pri Trebelnem), razširitev in obnova LC 425411 (na odseku Mokronog-Hrastovica-Sv. 
Rok), obnova LC 425241 (na odseku Dolenje Zabukovje-Trebelno), obnova JP 925212 (na odseku 
Ostrožnik-Žempoh), asfaltiranje JP 925295 (na odseku mimo Žiberta), obnova JP 925299 (na odseku Sv. 
Vrh-Brezovec), obnova JP 925255 (odsek mimo Jermana). 
 
Stanje projekta 
Projekti, ki so predvideni za izvedbo v letu 2021, 2022 in 2023 bodo v fazi projektiranja v naslednjih 
letih. 
 
OB199-08-0012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE 
Namen in cilj 
Namen izdelave projektne dokumentacije je zadostiti zakonodaji s področja gradnje objektov ter 
zagotoviti, da se bodo predvideni projekti izvajali kar najbolj racionalno, najbolj kakovostno in z 
najmanjšimi možnimi sredstvi. 
V letu 2020 se zagotovijo sredstva v višini 40.000 €, v letih od 2021 do 2023 pa letno 10.000 €, ki so 
predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo oziroma rekonstrukcijo cestnih odsekov s 
katerimi bi zagotovili večjo učinkovitost, zmogljivost in varnost udeležencev v prometu. 
 
Stanje projekta 
Projektiranje se bo v celoti izvajalo v tekočem letu pred dejansko operativno izvedbo del. 
 
OB199-08-0013 NADZOR NAD GRADNJO CEST 
Namen in cilj 
Namen nadzora je zagotoviti, da se bodo investicije izvajale skladno s projekti in maksimalno 
gospodarno ob doseganju ustreznih, predvidenih rezultatov. 
Cilj je ustrezno nadzorovati izvedbo projektov v okviru modernizacije cestne infrastrukture v letih od 
2020 do 2023. 
 
Stanje projekta 
Nadzor se bo naročil po izbiri izvajalca za izvedbo modernizacije cestne infrastrukture, izvajal pa se bo v 
času izvedbe projektov, in sicer v letih od 2020 do 2023 v vrednosti 2.000 € na letni ravni. 
 
OB199-13-0004  KOLESARSKE POTI- SAVA-KRKA-BIKE  
Namen in cilj 
Občina Mokronog-Trebelno je v letu 2013 pristopila k navedenemu projektu 14 občin Dolenjske in 
Posavja, nosilna občina pa je Občina Krško. Projekt obsega izdelavo skupnega dokumenta STROKOVNE 
PODLAGE »DALJINSKE KOLESARSKE POVEZAVE SAVA – KRKA BIKE« v skladu z veljavno zakonodajo in 
izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a). 
 
Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 
 
OB199-17-0002  KOLESARSKA POT TREBNJE-MOKRONOG 
Namen in cilj 
Občina Mokronog-Trebelno si prizadeva za ohranitev projekta. 
 
Stanje projekta 
Dokončuje se projektna dokumentacija za izgradnjo kolesarske poti. 
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OB199-19-0001  OBVOZNICA MOKRONOG 
Namen in cilj 
Cilj projekta je Izločitev tranzitnega prometa iz trškega jedra v smeri Trebnje – Sevnica in izboljšanje 
pogojev za bivanje ter razvoj novih dejavnosti za oživitev trškega jedra Mokronog. 
 
Stanje projekta 
V skladu z dogovorom s predstavniki Direkcijo republike Slovenije za infrastrukturo, v nadaljevanju: 
DRSI, Občina in DRSI pristopata k načrtovalski fazi projekta obvoznice Mokronog. Ta obsega izdelavo  
projektne naloge, (novelacijo) študije variant, prometne študije, predinvesticijske zasnove, idejnega 
projekta izbrane variante, ….  
 
Predvidena investicijska sredstva za leti 2020 in 2021 so po 20.000 € za vsako leto. 
 
OB199-20-0001  DOGRADITEV KOMUNALNE OPREME KOLONIJA 
Namen in cilj 
Planirana sredstva so namenjena za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture v Mokronogu (ulica 
Kolonija). Tako se bo dosegla komunalna opremljenost gradbenih parcel. 
 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2020 so 15.000 €. V letih 2021-2023 z NRP ne načrtujemo dodatnih 
sredstev. 
 
Stanje projekta 
Izvedba projekta je predvidena v letu 2020. 
 
13029003    Urejanje cestnega prometa 
 
OB199-08-0014 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
Namen in cilj 
Namen je zagotovitev ustrezne varnosti in zaščite potnikov ob vstopu in izstopu na avtobusnih 
postajališčih. Cilj je postavitev ene nove avtobusne nadstrešnice na tekoče leto, vključno z reklamnim 
panojem. 
 
Stanje projekta 
Projekt se bo izvedel v naslednjih letih, in sicer se bo predvidoma postavilo po eno avtobusno 
nadstrešnico na leto. V letu 2020 se bo avtobusna nadstrešnica postavila v Dolenjih Laknicah. 
 
13029004    Cestna razsvetljava 
 
OB199-08-00 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena investicijam za izvedbo novih odsekov javne razsvetljave, za širitev, dopolnitev 
in prenovo obstoječega sistema javne razsvetljave, vse v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07, 109/07, 62/2010), v nadaljevanju Uredba, 
vključno z izdelavo potrebne projektne in razpisne dokumentacije. 
 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2020 so 5.500 €. 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2021 so 5.500 €. 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2022 so 50.000 €. 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2023 so 50.000 €. 
 
Stanje projekta 
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (v nadaljevanju Uredba) je bilo 
potrebno obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin prilagoditi določbam  uredbe najpozneje do 
31. decembra 2016. V nadaljnjih letih načrtujemo ujeti zaostanek  prenove obstoječega sistema javne 
razsvetljave v naši občini.  
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14    GOSPODARSTVO 
 

1403    Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 
140390002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
OB199-20-0002 POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME 
Namen in cilj 
Občina Mirna izvaja skupni projekt mreže postajališč za avtodome (MPzA)po Sloveniji, katerega partner 
je tudi Občina Mokronog-Trebelno. Občina Mokronog-Trebelno bo uredila 4 parkirna mesta za 
avtodome, dimenzije: 5,0 m x 11,5 m + 1 oskrbno mesto za avtodome z oskrbovano čistilno enoto, 
dimenzije: 5,0 m x 8,0 m. Skupna površina ureditve znaša 572 m². Z ureditvijo postajališč bo občina 
naredila velik korak naprej na področju turizma. 

 

Stanje projekta 
Za projekt je Občina pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta s strani Upravne 
enote Trebnje.  
 
 
15    VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE NESREČE 
 

1502    Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 
15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
OB199-08-0020 DEPONIJA GLOBOKO 
Namen in cilj 
Namen je, da se doseže okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Skladno z operativnim 
programom je potrebno organizirati izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Cilj je porabiti okoljske 
takse  v skladu z operativnim programom. V ta namen je predvidenih v letu 2020 12.000 €, v letu 2021 
7.000 €, v letih 2022 in 2023 pa po 5.000 € letno. 
 
Stanje projekta 
Za projekt izgradnje nadstrešnice je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta 
 
15029002    Ravnanje z odpadno vodo 
 
OB199-08-0016 OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE MOKRONOG  
Namen in cilj 
Namen je zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z državnim Operativnim 
programom odvajanja čiščenja odpadnih voda in občinskim Programom odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Mokronog-Trebelno. V ta namen je predvidena 
dokončno poplačilo za investicijsko vzdrževanje ČN Mokronog. Ugotovljene napake gradnje še vedno 
niso bile odpravljene. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 
 
OB199-16-0001 ČISTILNA NAPRAVA ČEŠNJICE  
Namen in cilj 
Namen je zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z državnim Operativnim 
programom odvajanja čiščenja odpadnih voda in občinskim Programom odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Mokronog-Trebelno. V ta namen je predvidena 
gradnja ČN Češnjice. 
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Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 
 
OB199-12-0002 SUBVENCIJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 
Namen in cilj 
Preprečevanje onesnaženja podtalnice in posredno pitne vode na vodovarstvenih območjih. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. Za delitev proračunskih sredstev je pripravljen pravilnik, vsakoletno pa so 
izvedeni javni razpisi kjer je določeno območje in višina sofinanciranja. Za ta namen je predvidenih v 
letih 2020 in 2021 4.000 € letno, v letih 2022 in 2023 pa 10.000 € letno. 
 
16       PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  
           DEJAVNOST 
 

1602   Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

 
16029001   Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 
OB199-08-0021 GEODETSKE STORITVE 
Namen in cilj 
Namen porabe sredstev je izvajanje geodetskih odmer kategoriziranih javnih poti in cest po zemljiščih v 
zasebni lasti in parcelacij zaradi zagotavljanja izvedbe občinskih projektov in investicij. 
 
Stanje projekta 
Nadaljujejo se geodetske odmere javnih površin, ki niso evidentirane v zemljiškem katastru z namenom 
nadaljnjega urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra. 
 
V letu 2020 je v ta namen zagotovljenih 20.000 €, v letu 2021 pa 20.000 €.  
 
OB199-08-0023 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
Namen in cilj 
Sredstva v okviru postavke se bodo namenjala za postopke načrtovanja, izdelave in sprejetja sprememb 
obstoječega občinskega prostorskega načrta (OPN), skladno z razvojnimi potrebami občine, njenih 
občanov in gospodarskih subjektov.  
 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2020 so 21.000 €. 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2021 so 10.000 €. 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2021 so 10.000 €. 
V letu 2022 z NRP ne načrtujemo dodatnih sredstev.  
 
Stanje projekta 

Od leta 2018 imamo v teku izdelavo drugih sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju SD OPN). 
Spomladi 2020 bomo imeli javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD 2 OPN. Sprejetje SD 2 OPN 
načrtujemo konec leta 2020.  

V letu 2021 načrtujemo pričeti tudi s SD 4 OPN. Te bodo tudi strateške narave. Vanj bomo vključili tudi z 
zakonsko predpisanem postopkom izbrano variantno rešitev obvoznice Mokronog.  

Op. V začetku leta 2020 smo začeli tudi s SD 3 OPN, katerih nosilec investicijskih stroškov je pobudnik 
sprememb. 

 
OB199-13-0005 POSLOVNA CONA PUŠČAVA 
Namen in cilj 
Planirana sredstva so namenjena za izvedbo komunalno-energetske infrastrukture in omrežja cest - 1. 
faze PC Puščava, investicijski nadzor, ter načrte in drugo projektno dokumentacijo.  
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Z NRP načrtovana sredstva v letu 2020 so 575.000 €, od tega 550.000 € za izvedbo komunalno-
energetske infrastrukture in omrežje cest – 1. faza PC Puščava, 15.000 € za investicijski nadzor ter 
10.000 € za načrte in drugo projektno dokumentaciji. 
 
V letu 2021 z NRP ne načrtujemo dodatnih sredstev.  
 
Stanje projekta 
S pridobitvijo gradbenega dovoljenja bomo v letu 2020 vstopili v izvedbeno fazo projekta – 1. faza 
poslovne cone Puščava na površini približno 1,9 ha. 
 
V letu 2018 smo sprejeli občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), s katerim smo določili prostorsko 
izvedbene pogoje projekta. V letu 2019 smo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za komunalno-energetsko infrastrukturo in omrežje cest. 
 
 

1603   Komunalna dejavnost 

 
16039001    Oskrba z vodo 
 
OB199-08-0025 GRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV 
Namen in cilj 
Namen je zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem 
prebivalcem občine v aglomeracijah nad 50 prebivalcev skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v 
Občini Mokronog-Trebelno in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v celotni občini.  
V letih 2020-2023 je predvideno nadaljevanje izvedbe javnega vodovoda na območju obstoječih vaških 
vodovodov, vendar le v primeru, če bo dosežen skupni interes Občine in občanov.  
 
Stanje projekta 
Projektiranje se bo v celoti izvajalo v tekočem letu pred dejansko operativno izvedbo del. 
 
16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
OB199-09-0005 MRLIŠKE VEŽICE IN POKOPALIŠČA 
Namen in cilj 
Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališč in izboljšave. V letih 2020 in 
2021 načrtujemo prenovo mrliške vežice in pokopališča Mokronog. 
 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2020 so 52.000 €. 
Z NRP načrtovana sredstva v letu 2021 so 52.000 €. 
 
Stanje projekta 
V letu 2020 bomo nadaljevali z začetimi aktivnostmi. Izdelali bomo spremembo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo (PZI). Za projekt bomo 
pridobili novo gradbeno dovoljenje. Prav tako bomo v letu 2020 pričeli z izvedbo prenove in dozidave 
mrliške vežice Mokronog ter zunanjih ureditev (prostor za raztros in rekonstrukcija pokopališkega 
zidu). Poleg nadaljevanja  izvedbenih del je v letu 2021 predvidena tudi izdelava projekta izvedenih del 
(PID).   
V letu 2013 smo za projekt izdelali IDZ /IP in PGD projektno dokumentacijo ter pridobili tudi gradbeno 
dovoljenje. Slednjega smo v letu 2015 tudi podaljšali. Tudi zato, ker smo se projekt odločili 
racionalizirati, zmanjšali smo neto površine dozidave, s projektom nismo hiteli v izvedbo. 
 

1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 
OB199-08-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽENJE OBČISKIH STANOVANJ 
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Namen in cilj 
V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so sredstva namenjena za obnovitvena vzdrževalna 
dela na občinskih stanovanjih.  
 
Stanje projekta 
V letu 2020 je predvidena zamenjava oken v stanovanju na naslovu Stari trg 17 in ureditev dimovodne 
napeljave v stanovanju št. 1 na naslovu Stari trg 17, Mokronog. V ta namen je predvidenih 5.000 €. 
 
V letu 2021 se načrtujejo investicijska vlaganja v skladu s predlaganim popisom vzdrževalnih del. 
Predvidenih je 3.000 €. 

 

OB199-20-0003 OBNOVA OBJEKTA-PARADIŽ 1 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Paradiž 1, 
Mokronog. 
 
Stanje projekta 
V letu 2020 se načrtuje zamenjava oken in obnova fasade ter preureditev dela poslovnega prostora 
(nekdanja pošta) v stanovanje. Za obnovo se predvideva 55.000 € v letu 2020 in 53.000 € v letu 2021. 
 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 
16069002    Nakup zemljišč 
 
OB199-08-0030 NAKUP ZEMLJIŠČ 
Namen in cilj 
V okviru proračunske postavke se sredstva zagotavljajo za vodenje premoženjskopravnih zadev nakupa 
zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine.  
 
Stanje projekta 
V letu 2020 so sredstva namenjena za odkup oziroma menjavo zemljišč, ki po geodetski odmeri 
predstavljajo dele cestne infrastrukture. Predvidenih je 7.000 €. 
 
V letu 2021 se nadaljujejo odkupi zemljišč zaradi urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra, 
v ta namen je predvidenih 10.800 €.  
 

1702 Primarno zdravstvo 

 
17029001    Dejavnost zdravstvenih domov 
OB199-18-0002 INVESTICIJE-ZDRAVSTVENI DOM 
Namen in cilj 
V okviru tega podprograma se na kontu investicijskih transferov javnim zavodom zagotovijo sredstva za 
sofinanciranje investicije v ZD Trebnje. 
 
Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

 

17069001    Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 
OB199-19-0003 NAKUP AED OPREME 
Namen in cilj 
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Namen je širiti mrežo AED aparatov na način zagotovitve dostopnosti občanom, da v časovnem okviru 4 
minut prispejo do aparata in nazaj. Mrežo AED aparatov je pripravil ZD Trebnje, in sicer se bodo 
namestili v Martinji vasi, na Svetem Vrhu, v Srednjih Laknicah, V Mirni vasi in v Češnjicah. 
 
Stanje projekta 

V letu 2020 so sredstva namenjena za nakup AED aparatov in izvedbo usposabljanj. V letih 2021 in 2022 
pa bodo potekala usposabljanja po vaseh. Projekt je prijavljen na evropski razpis, kjer se pričakuje 69,67 
% sofinanciranje. 

 

1803 Programi v kulturi 

 
18039003    Ljubiteljska kultura 
 
OB199-16-0004 MEDGENERACIJSKO USTVARJALNO SREDIŠČE 
Namen in cilj 
Namen je funkcionalno obnoviti hišo Društva upokojencev Mokronog-Trebelno za potrebe delovanja 
društva in izvajanja številnih programov in projektov.  
 
Stanje projekta 

V letu 2020 bo Občina Mokronog-Trebelno izvajala navedeni projekt, po prejemu odločbe o dodelitvi 
sredstev iz EU. 

19   IZOBRAŽEVANJE 
 

1902         Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001     Vrtci 
 
OB199-18-0001 DOZIDAVA VRTCA TREBELNO 
Namen in cilj 
Pri Podružnični šoli Trebelno se je dogradil dvooddelčni vrtec. Sredstva so predvidena za morebitne 
nepredvidene dodatne posege v investicijo. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 
 

1903         Primarno in sekundarno izobraževanje 

 
19039001     Osnovno šolstvo 
 
OB199-08-0036 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE 
Namen in cilj 
Namen investicij v Osnovni šoli Mokronog je izboljševanje stanja na področju investicij v OŠ Mokronog. 
 
Stanje projekta 
Sredstva v letih 2020 in 2021 so predvidena za nabavo nove ITK opreme in zamenjava dotrajane 
opreme v kuhinji. 
 
OB199-08-0039 ŠPORTNI CENTER TREBELNO 
Namen in cilj 
Projekt izgradnje Športnega centra, dozidavo šole in zunanje ureditve igrišča na Trebelnem je zaključen. 
V letu 2020 so predvidena sredstva za ureditev elektro odpiranja vrat na vhodu telovadnice. Za leto 
2021 ni predvidenih sredstev. 

 

Stanje projekta 

V letu 2020 se predvideva zaključek investicije.  
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OB199-20-0004 OBNOVA IGRIŠČA V ŠPORTNEM PARKU 
Namen in cilj 
Namen investicije je obnoviti zunanje površine v Športnem parku Mokronog, saj je talna površina – 
tartan na določenih mestih že načeta. Občina je nameravano investicijo prijavila na javni razpis 
Fundacije za šport. 
 
Stanje projekta 
V letu 2020 se načrtuje preplastitev zunanjih površin v Športnem parku Mokronog. 


