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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE STRAŽA 
 
 
UVOD 
 
1. 1 Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna Občine Straža  
 
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani 
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.  
 
Vsebina zaključnega računa proračuna Občine Straža je:  

- splošni del zaključnega računa proračuna občine , 
- posebni del zaključnega računa proračuna občine ter  
- obrazložitve. 

 
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo tabelarični prikazi v prilogi: 
 
1.1.1 Splošni del zaključnega računa proračuna občine je sestavljen po ekonomski 
klasifikaciji in vsebuje:  
 
      a)   Izkaz bilance prihodkov in odhodkov 

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  
c) Izkaz računa financiranja 
 

1.1.2 Posebni del zaključnega računa proračuna občine izkazuje realizirani finačni načrt 
neposrednih uporabnikov proračuna (v primeru naše občine kot en finančni načrt) in je 
sestavljen po funkcionalni klasifikaciji ali po področjih proračunske porabe in je ravno tako 
priložen v tabeli.  
 
Vse tabelarične priloge izkazujejo podatke o: 

- sprejetem proračunu 2007 – (maj 2007) 
- rebalansu proračuna 2007 - (november 2007) 
- veljavnem proračunu (enak rebalansu proračuna 2007),  
- realizaciji proračuna (prihodki in odhodki izkazani po načelu plačane realizacije),  
- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti proračun,  
- indeks realizacije glede na veljavni proračun.  

 
1.1.3 Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine pa vsebujejo: 
 

- obrazložitve splošnega dela 
- obrazložitve posebnega dela 
- obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov 
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja 
- obrazložitve upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa  
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ZAKLJUČNI RAČUN 
 

PRORAČUNA OBČINE STRAŽA  
 

za leto 2007 
 

POSEBNI DEL 
 
 
 
 

Posebni del zaključnega računa proračuna občine v priloženi tabeli izkazuje realizirani 
finačni načrt neposrednih uporabnikov proračuna (v primeru naše občine kot en 
finančni načrt) in je sestavljen po funkcionalni klasifikaciji oz. po področjih proračunske 
porabe. 
 
 
Vse tabelarične priloge izkazujejo podatke o: 
 

- sprejetem proračunu 2007 – maj 2007, 
- rebalansu proračuna 2007 (november 2007), 
- veljavnem proračunu (enak rebalansu proračuna 2007),  
- realizaciji proračuna (prihodki in odhodki izkazani po načelu plačane 

realizacije),  
- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti proračun,  
- indeks realizacije glede na veljavni proračun. 
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1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
 
 
1. 1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2007 

 
Proračun za leto 2007 je bil pripravljen na osnovi temeljnih smernic in izhodišč, ki smo jih 
občine prejele od Ministrstva za finance in so temeljila na ukrepih za zaustavitev negativnih 
makrofiskalnih trendov, za dosego večje gospodarske rasti in znižanje rasti cen.  
 
Kvantitativni okviri, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2007, so sledeči: 
• Višina bruto izhodiščne plače za negospodarstvo 232,79 EUR, uskladitev osnovnih plač 

od julija 2007 dalje za 1,30%  oz. v višini 235,82 EUR; 
• Minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 

uslužbence je znašala od januarja 2007 dalje 21,04 EUR in je odvisna od delovne dobe 
javnega uslužbenca na dan 1.8.2003, z julijem 2007 se je uskladila z uskladitvijo osnovnih 
plač v Javnem sektorju na 21,68 EUR.    

• Sredstva za delovno uspešnost 2% od bruto mase plač, 
• Prispevne stopnje iz in na plače nespremenjene, 
• Bruto regres 646 eurov bruto, 
• Sredstva za stroške prehrane med delom in povračila prevoza na delo se načrtujejo 

skladno s splošno rastjo cen življenjskih potrebščin, 
• Planiranje na osnovi realnih potreb, 
• Povprečni letni tečaj EUR 239,64. 
 
Skladno z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju naj bi se v letu 2007 pričel izvajati 
nov način določanja in obračuna plač zaposlenim pri vseh uporabnikih proračuna oziroma naj 
bi bili  v letu 2007 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bi 
omogočili pričetek izplačevanja plač po novem zakonu in s tem pričetek postopnega 
odpravljanja ugotovljenih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Obstoječe podlage za 
določanje plače (izhodiščna plača za 1. tarifni razred in količniki za določitev osnovne plače) 
bodo nadomestili plačni razredi, v katere bodo na podlagi podzakonskih aktov in kolektivnih 
pogodb uvrščena vsa delovna mesta in funkcije, določene s pravilniki o notranji organizaciji in 
sistematizaciji delovnih mest in funkcij.  
 
Na osnovi usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije se pripravljajo strukturne oziroma 
sistemske spremembe, katerih velik del bo zadeval tudi davčno področje. Med spremembami 
davčne zakonodaje je načrtovana tudi postopna ukinitev davka na izplačane plače. S 
predvidenimi spremembami zakona bodo že od leta 2007 dalje znižane davčne stopnje 
(vsako leto za določen odstotek). Zato smo pri načrtovanju sredstev za davek na izplačane 
plače, poleg upoštevanja splošne rasti cen, ta sredstva za leto 2007 upoštevali v nekaj nižjem 
obsegu. Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost smo upoštevali obstoječe 
prispevne stopnje. 
 
Proračun za leto 2007 je bil sprejet dne 10.05.2007. Na tej seji je bil sprejet tudi proračun 
občine za leto 2008. 
 
Poleg projekcije osnovnih makroekonomskih okvirov in kvantitativnih izhodišč za pripravo 
makrofiskalnega scenarija za posamezno proračunsko leto je pri občinah za vse nadaljnje 
izračune pomemben znesek primerne porabe na prebivalca. Ta znesek po določbah 20. člena 
ZFO predstavlja tisti obseg sredstev, s katerim občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog. Konec decembra 2006 (27.12.2006) smo bili s strani Ministrstva za finance 
obveščeni o primerni porabi občin, prihodku občin iz naslova glavarine in višini finančne 
izravnave za leti 2007 in 2008, zato smo v vseh nadaljnjih predlogih proračuna upoštevali 
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izračune, izhajajoče iz novega zakona o financiranju občin. Novi Zakon o financiranju občin (v 
nadaljevanju: ZFO-1), objavljen Uradnem listu RS, št. 123/06 z dne 30. 11. 2006, od 1. 1. 
2007 uveljavlja nov način financiranja občin.  
ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka 
občine iz glavarine in finančne izravnave. Navedeni izračuni za izhaja iz podatkov o številu 
prebivalcev na dan 1. 1. 2006 ter noveliranih podatkov o površini občine ter dolžini lokalnih 
cest in javnih poti. 
 
1.1.1 Primerna poraba občine 
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je 
za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. 
člena ZFO-1.  
Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: 
- povprečnina, 
- število prebivalcev občine  (po podatkih SURS-a na dan 1. januarja 2006) in 
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 
15 let in prebivalci, starejši od 65 let).  
 
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 
12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2007 je povprečnina določena v 37. členu ZFO-1 in 
znaša za leto 2007 469,45 eura.  
 
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih 
cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu 
prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi in Ci. Koeficient Pi je izračunano razmerje med 
površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca; koeficient 
za našo občino znaša 0,737557. Koeficinet Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih 
cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na 
prebivalca v celotni državi in za našo občino znaša 0,959485. Površina občin je upoštevana 
na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, ki jih je le-ta poslala dne 13. 7. 
2006, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet - Direkcije 
Republike Slovenije za ceste, ki jih je poslala dne 27.7.2006. 
 
Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem 
prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu 
občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi in Si. Koeficient Mi predstavlja 
razmerje med deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem 
deležev prebivalcev, mlajših od 15 let v državi. Koeficient Mi za našo občino je 1,058595 
oz. delež mladih v občini znaša 0,154268 ob slovenskem povprečju deleža mladih 
0,145729. Koeficient Si pa predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let 
v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi. Koeficient 
Si za našo občino je 0,863010 oz. delež starih v občini znaša 0,135213 ob slovenskem 
povprečju deleža starih 0,156676. 
 
Izračun vsote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za 
izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega 
deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji 
Pi, Ci, Mi in Si. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po 
posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00, za našo občino ta 
vsota znaša 0,982881. Količniki, izračunani iz podatkov posamezne občine, vplivajo skupno 
na 39% njene primerne porabe. Od tega v 6% odstotkih vpliva njena površina (ponder 0,06 
kriterija Pi), v 13% dolžina občinskih cest (ponder 0,13 Ci), v 16% število prebivalcev mlajših 
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od 15 let (ponder 0,16 kriterija Mi) in v 4% število prebivalcev starejših od 65 let (ponder 0,04 
Si). 
 
Izračun zneska PPi (primerna poraba občine) zajema izračun primerne porabe za 
posamezno občino. Primerna porabe občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih 
kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev občine (Oi): 
 
PPi = (0,61 + 0,13Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) *  P*Oi. 
 
Primerna poraba za našo občino za leto 2007 je tako znašala 1.767.675 eurov. 
 
1.1.2 Prihodek občine iz glavarine  
Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih. V 
prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine 
oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. 
Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na 
višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za 
posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi. V drugem koraku se izračuna 
prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v 
skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom 
prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine. V prehodnem obdobju od 
leta 2007 do leta 2011 (v nadaljevanju: prehodno obdobje) se na podlagi določb 38. člena 
ZFO-1 glavarina, izračunana v skladu s prvim odstavkom 14. člena zmanjša tako, da se od 
skupne primerne porabe občin odštejejo v predpreteklem letu na območju cele države 
pobrano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) ali davek na 
nepremičnine v višini upoštevanega NUSZ in davki na dediščine in darila, davki na dobitke od 
iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav (v nadaljevanju: 
davčni prihodki občin), povečani za inflacijo v letu, v katerem se glavarina izračunava in 
predvideno inflacijo, za leto, za katero se glavarina izračunava. Za leto 2007 se tako odšteje 
60% NUSZ in 100% davčnih prihodkov, za leto 2008 pa 48% NUSZ  in 80% davčnih prihodkov 
občin. To pomeni, da se primerna poraba občine v prehodnem obdobju ne financira samo s 
prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki občine iz NUSZ in davčnimi prihodki 
občine (v nadaljevanju: skupni prihodki občine).  
 
V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta 
prihodek presega primerno porabo občine. Takih občin je bilo pri pripravi proračuna 2007 
le 13.  
 
Izračun prihodkov občine iz glavarine zajema izračun prihodkov občine iz glavarine po 
naslednji enačbi: Gli = Oi*Gl*(0,3 + 0,7*Iro. Prihodek občine iz glavarine se izračuna tako, da 
se število prebivalcev v občini pomnoži z glavarino, ta zmnožek pa se korigira še z indeksom 
raznolikosti občin, pri čemer je indeks raznolikosti občin razmerje med primerno porabo 
občine in zmnožkom števila prebivalcev občine z glavarino. Indeks raznolikosti občin se 
upošteva v višini 70%. Razmerje  med skupnimi prihodki občine in primerno porabo občine 
pove, pri katerih občinah skupni prihodki za več kot 15% presegajo primerno porabo. 
Ugotovljeni presežek prihodka občine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju skupnih 
prihodkov občine nad 15% primerne porabe občine se zmanjša za 50% presežka. Za 
ugotovljen znesek se zmanjša prihodek občine iz glavarine. 
 
Skupni prihodki občin zajema skupne prihodke občin, izračunane v prehodnem obdobju od 
leta 2007 do leta 2011 za financiranje primerne porabe: prihodke občine iz glavarine, NUSZ in 
davčne prihodke občin. 
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1.1.3 Finančna izravnava  
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more financirati 
primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med 
primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine. 
 
Izračun finančne izravnave zajema izračun finančne izravnave kot razlike med primerno 
porabo občine in prihodkom občine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju med primerno 
porabo občine in skupnimi prihodki občine. 
 
Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih 
davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno 
proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne 
primerne porabe. Zakon o izvrševanju  proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 
(Uradni list RS, št. 126/06) v 38. členu določa, da se občinam za leti 2007 in 2008 odstopa 
dohodnina, in sicer za leto 2007 v višini 885.185.725 eurov, za leto 2008 pa v višini 
922.539.169 eurov. Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz glavarine, odstopa 
dohodnina.  
 
Prihodki Občine Straža iz naslova glavarine (podkonto 70020 Dohodnina - kot odstopljeni vir 
občinam) so bili tako za leto 2007 ocenjeni v višini 1.640.000 eurov. 
 
Pri pripravi proračuna Občine Straža za leto 2007 smo v skladu z navodilom tako 
namesto vseh sedanjih podvrst dohodnine upoštevali prihodek občine iz glavarine 
(dohodnina – odstopljeni vir občinam). Vse ostale prihodke, ki so se doslej upoštevali 
pri izračunu primerne porabe, pa smo ocenili na podlagi primerjave s občinami enake 
velikosti. (obresti na depozite, najemnine za stanovanja in poslovne prostore, prodaje 
premoženja in drugi prihodki od premoženja, nakup in prodaja vrednostnih papirjev, 
komunalni prispevek, prihodki od občanov za sofinanciranje določenih investicij in obveznosti 
na lokalni ravni). 
 
Proračun za leto 2007 je bil sprejet na 5. redni seji, dne 10.5.2007, župan pa je med letom 
enkrat uravnotežil proračun. Tako je rebalans proračuna 2007 občinski svet potrdil na 9. redni 
seji dne 29.11.2007. 
 
Glavni razlogi za potrebno pripravo rebalansa proračuna 2007 so izhajali iz: 
⇒ Usklajevanja odhodkov, ki so bili planirani na podlagi primerjave z dejanskimi odhodki v 

letu 2007 
⇒ spremembe pri izvajanju investicij tekom leta: predvsem investicije povezane z obnovo 

prostorov občinske uprave, ter nabavo opreme.  
 
1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov z obrazložitvijo pomembnejših 
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki 
 
1.2.1 Poročilo o realizaciji  v  bilanci prihodkov in odhodkov 
 
V skupnem so bili v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A), brez računa finančnih terjatev 
in naložb (ker ni bilo poslovnih dogodkov), realizirani prihodki  v višini 1.965.214 EUR in 
odhodki v višini 1.087.010 EUR. Tako je bil v bilanci A ugotovljen tekoči proračunski presežek 
v višini 878.204 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ni bilo realiziranih 
vplačil. Skupni  proračunski presežek tako znaša 878.204 EUR in povečuje sredstva na 
računih ter se presene v proračun za leto 2008 za namene, opredeljene v proračunu 2008. 
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Realizacija prihodkov 
 
Prihodki proračuna so bili realizirani 80,3 % glede na veljavni proračun (torej glede na zadnji 
sprejeti proračun – rebalans) za leto 2007. 
 
Prihodki, ki so presegli planirane okvire so: 
• Dohodnina odstopljeni vir občinam, je višja za 3,8 % (konto 700020) 
• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je višja za 11,2 

% (konto 704700) 
• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je višja za 84,6 % 

(konto 704719) 
• Za 107% so višji prihodki od obresti sredstev na vpogled (konto 710200) 
• Prihodki od komunalnih prispevkov so višji za 96,3% (konto 714105) 
• Drugi izredni nedavčni prihodki so višji za 22,9% (konto 714199) 
 
Prihodki, ki so realizirani pod planiranimi okviri glede na sprejeti in veljavni proračun so:  
• Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb – manjši za 73,4% zaradi 

neplačevanja (konto 703003) 
• Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb – manjši za 21,9% zaradi 

neplačevanja (konto 703004) 
• Prihodki od najemnin za poslovne prostore so manjši za 14,7% (konto 710301) 
• Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora – za 10,2. Na ta prihodek občina nima 

vpliva, odločbe izdaja upravna enota. (konto 712700) 
• Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo manjša za 99,7%. Na konto se 

je zaradi skupnega računa predvidevalo nakazilo iz proračuna MOB Novo mesto, vendar 
je dohodnina knjižena na konto 700020. (konto 740100) 

 
 
Realizacija odhodkov 
 
Realizacija odhodkov proračuna občine v obravnavanem letu 2007 je bila 44,4 % glede na 
planirane odhodke (sprejeti in veljavni proračun). 
 
Na nobeni postavki niso realizirani odhodki presegali planirane okvire v sprejetem proračunu 
(rebalans proračuna) . 
 
 
Večina odhodkov ni dosegala planiranih okvirov so oz. je njihova realizacija oz. je njhova 
realizacija bila precej pod planirano predvsem zaradi neustvarjenih pogojev za polno 
delovanje občine. 
 
 
Vsa zgoraj navedena odstopanja od sprejetega proračuna so izkazana v priloženih tabelah o 
realizaciji proračuna za leto 2007, in sicer: 
 

• Realizacija proračuna občine Straža za leto 2007 po ekonomski klasifikaciji 
- bilanca prihodkov in odhodkov 
- račun finančnih terjatev in naložb 
- račun financiranja  

• Realizacija odhodkov proračuna Občine Straža za leto 2007 je razdelana na 
programsko in funkcionalno klasifikacijo. 
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V tabelah so prikazani prihodki in odhodki za leto 2007 glede na: 

1. sprejeti proračun (sprejeti rebalans proračuna) 
2. veljavni proračun (enak sprejetemu rebalansu proračuna) 
3. realiziran proračun (dejansko realizirani prihodki in odhodki proračuna po plačanem 

toku) 
 

V skupnem so bili v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A), brez računa finančnih terjatev 
in naložb (ker ni bilo poslovnih dogodkov), realizirani prihodki  v višini 1.965.217 EUR in 
odhodki v višini 1.087.023 EUR. Tako je bil v bilanci A ugotovljen tekoči proračunski presežek 
v višini 878.194 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ni bilo realiziranih 
vplačil, zato je bil v bilanci B konec leta ugotovljen proračunski primankljaj v višini 0 EUR. 
Skupni  proračunski presežek tako znaša 878.194 EUR in povečuje sredstva na računih ter se 
presene v proračun za leto 2008 za namene, opredeljene v proračunu 2008. 
 
V skupnem so bili realizirani prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A), brez računa 
finančnih terjatev in naložb, v višini 1.965.217 EUR in odhodki v višini 1.087.023 EUR.  
Tako je bil v bilanci A ugotovljen tekoči proračunski presežek v višini 878.194 EUR, kar 
predstavlja tudi skupni proračunski presežek. 
Tekoči proračunski presežek povečuje sredstva na računih in se presene v proračun za leto 
2007 za namene, opredeljene v proračunu 2007. 
 
 
1.2.2 Poročilo o realizaciji  na računu finančnih terjatev in naložb 
 
Na računu finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije.  
 
 
1.2.3  Poročilo o realizaciji na računu financiranja 
  
V letu 2007 se občina ni zadolžila, kar tudi ni bilo planirano, ravno tako nismo vračali najetih 
kreditov (ker jih nimamo).  
 
 
1.2.4  Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju 
  
V drugem členu Odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2007 so prikazani realizirani 
prihodki in odhodki proračuna (iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranje). 
 
V letu 2007 so izkazani prihodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini  1.965.217 
EUR, odhodki v višini 1.087.023 EUR, ugotovljen tekoči proračunski presežek je v višini 
878.194 EUR. 
V zaključnem računu proračuna občine Straža za leto 2007 je tako izkazan proračunski 
presežek v skupni višini 878.204 EUR. Za ugotovljen proračunski presežek se poveča splošni 
sklad proračuna občine.  
 
 
1.2.5 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 
44. členom ZJF  
 
Ostanek namenskih sredstev na računih (TRR občine) je sledeč:  
1. Neporabljenih sredstev taks za obremenjevanje vode ki se prenese za koriščenje v leto 
2008 znaša 23.668,91 EUR:  
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V letu 2007 je Komunala NM kot zavezanka v proračun občine nakazala sredstva dajatev 
(podkonto 704700) v višini 44.901 EUR, porabljena pa so bila v višini 21.232,09. Sredstva so 
bila namenjena za izgradnjo knalizacije v kraju Zalog. 
 2. Neporabljena sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje zaradi odlaganje odpadkov, ki 
se prenese za koriščenje v leto 2008 znaša 19.683,00 EUR.  
V letu 2007 je podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto kot zavezanec v proračun občine nakazal 
sredstva taks (podkonto 704719) v višini 22.153,00 EUR, porabljena pa so bila v višini 
2.470,00 EUR za naskup zabojnikov. Ostanek sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje 
zaradi odlaganja odpadkov na dan 31.12.2007 tako znaša 19.683,00 EUR. 
3. Neporabljena sredstva požarne takse, ki se prenese za koriščenje v leto 2008 znaša 
4.614,00 EUR.  Navedena prejeta sredstva v letu 2007 niso bila koriščena. 
 
 
1.2.6 Obrazložitve višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih 
zahtevkov iz naslova poroštev 
 
Občina Straža v letu 2007 ni izdala nobenih poroštev, niti niso bila nobena vnovčena poroštva 
s strani občine. 
 
 
1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in spremembe rebalansa  
med letom    
 
Prvi proračun za leto 2007 je Občinski svet potrdil v maju 2007, zaradi zaradi sprememb v 
izvrševanju proračuna pa je med letom enkrat uravnotežil proračun, tako da je Občinski svet 
sprejel na svoji 9. redni seji dne 29.11.2007 rebalans proračuna 2007. 
Večina predlaganih sprememb tako na odhodkovni kot prihodkovni strani je bila predlagana 
na osnovi podatkov o plačani realizaciji proračunskih prihodkov in odhodkov v obdobju 1-
10/2007 oz. dejanske porabe sredstev in že prejetih računov in glede na oceno realizacije 
plačilnega toka do konca leta.  
 
 
1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom 
 
Župan Občine Straža v letu 2007 ni izdal sklepa o prerazporeditvi in tako ni bila narejena 
nobena prerazporeditva.  
 
 
1.4.1 Obrazložitev sprememb delovnega področja neposrednega uporabnika med 

letom 
 
Med proračunskim letom pri nas ni prišlo do sprememb delovnega področja, ker smo enovita 
uprava in nismo razdeljeni po oddelkih. 
 
 
1. 5  Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
V letu 2007 se je oblikoval  proračunski sklad v višini 3.831. Sredstva so bila porabljena za 
pomoč ob poplavi Občini Železniki v višini 3.831 EUR. Na dan 31.12.2007 ni bilo  
neporabljenih sredstev. 
 
 
1. 6  Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
Do končne porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2007 ni prišlo.  
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2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA  DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA 
LETO 2007 
 
 
2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika (9. člen navodila) 
 
Ker je posebni del proračuna naše občine prikazan kot en finančni načrt  (nima več 
neposrednih uporabnikov), ni potrebno posebej pripravljati poročila o realizaciji finančnega 
načrta neposrednega uporabnika, pač pa se poročilo o večjih odstopanjih, o prenosu 
neporabljenih namenskih sredstvih iz preteklega leta in poročilo o izdanih in unovčenih 
poroštvih, pripravi v obrazložitvi splošnega dela (drugi odstavek 9. člena navodila o pripravi 
zaključnega računa drž. in obč. proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih 
ciljih in rezultatih – Ur.l. RS, št. 12/01). 
 
Glede na zadnji sprejeti in veljavni proračun so bili prihodki realizirani 80,3 %. 
Skupna realizacija odhodkov glede na sprejeti in veljavni proračun je znašala  44,4 %. 
 
Realizacija PRIHODKOV in ODHODKOV oz. obrazložitev glavnih odstopanj od realizacije je 
bila obrazložena že v splošnem delu. 
 
Podrobnejši pregled realizacije proračuna pa je razviden iz tabele Realizacija proračuna 
Občine Straža za leto 2007 v SPLOŠNEM (po ekonomski klasifikaciji) in POSEBNEM (po 
programsko funkcionalni klasifikaciji) delu, ki sta priloga tega poročila.  
Realizirani odhodki proračuna v bilanci A za leto 2007 znašajo skupaj 1.087.023 EUR.  
 
Tekoči odhodki in transferi znašajo 889.151 EUR in predstavlja 81,2% vseh odhodkov, od 
tega znaša obvezna rezerva 3.831 EUR.  
Realizacija investicijskih odhodkov in transferov proračuna 2007 znaša skupaj 197.872 EUR 
in predstavlja 18,2% vseh odhodkov.   
 
 
3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJ A NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov vsebuje projekte investicijskega dela porabe proračunskih sredstev 
za štiriletno obdobje, pri proračunu 2007 za leta 2007 do 2010. 
 
06 lokalna samouprava 
- PP 06022: za potrebe delovanja občine Straža so bila izvedena obnovitvena dela prostorv 
- PP 06028: nabava računalnikov in rač opreme 
 
13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest: 
- PP 13003: izvedene so bila potrebna investicijsko vzdrževalna dela na odsekih lokalnih cest 
in javnih poti po občini, z sanacijami, propusti, izdelavo muld,  
- nekatere postavke so se spremenile med letom glede na dogovore z občani, sicer pa so bile 
vse ostale investicije, vključene v II. rebalans proračuna, realizirane v celoti.  
 
15 varovanje okolja in naravne dediščine 
Zbiranje in ravnanje z odpadki: 
- PP 15003  v skladu s planom je bila realizirana nabava zabojnikov za odpadke preko JP 

Komunala Novo mesto. 
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Ravnanje z odpadno vodo:  
-  PP 15009: začeta je bila izgradnja kanalizacije v kraju, Zalog, katera se bo nadaljevala v 

letu 2008.. 
- PP 15008: za proj. dokumentacijo za ČN in kanalizacijo Šranga in za pridobivanje soglasij 

so bila porabljena sredstva v višini 5.303 €. 
 
 
16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost  
Planirana investicijska sredstva tega področja so bila za sledeče namene:  
- PP 16005: ndaljevala se je izdelava Občinskega prostorskega načrta. 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: 
- PP 16013: izveden je bil nakup zemljišč za širitev pokopališča v Vavti vasi. Odkup se bo 

nadaljeval v letu 2008.  
 
 
19 izobraževanje 
- PP 19012: izveden je bil investicijski transfer Osnovni šoli Vavta vas v skupni višini 632 €. 
 
 
 
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA  
 
 
4.1 Poročilo o stanju sredstev na računih na dan 31.12.2007 
Občina je imela na dan 31.12.2007 na svojem podračunu proračuna občine pri UJP sredstva 
v višini 26.431 EUR, in deponirana sredstva pri poslovnih bankah v višini 750.000 EUR (Pro 
banka, Hranilnica LON) 
 
 
4.2 Poročilo o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil 
Terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil občina nima. 
 
 
4.3 Povečanje ali zmanjšanje lastnih osnovnih sredstev 
V poslovne knjige so vnesene vse nove in stare nabave osnovnih sredstev na osnovi prejetih 
računov za pridobljena lastna osnovna sredstva kot so: 

1. Neopredmetena osnovna sredstva: programska oprema in projektna dokumentacija v 
pridobivanju. 

2. Opredmetena osnovna sredstva: zemljišča, zgradbe, oprema. 
 
4.4 Sredstva v upravljanju pri posrednem proračunskem uporabniku in izvajalcu javne 
službe 
Jih ni. 
 
4.5 Neplačane terjatve iz preteklega leta 
Neplačane terjatve iz preteklega leta so v višini 526.943 – Mestna občina Novo mesto. 
 
4.6 Neplačane obveznosti iz preteklega leta 
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4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih  
 
Takih pogodb Občina Straža na dan 31.12.2007 ni imela sklenjenih.  
 
Občina Straža ima sklenjeno le pogobo o najemu prostorov na naslovu Ulica talcev v Straži, 
kjer se opravlja dejavnost osnovne zdravstvene dejavnosti za splošno in zobozdravstveno 
dejavnost za odrasle in mladino. Za obe dejavnosti pa je podeljena koncesija, za splošno 
dejavnost v oktobru 2007 in te prostore daje občina preko Zarje koncesionarjem v podnajem. 
 
 
5. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
RAČUNA 
 
Občina Straža v okviru enotnega zakladniškega računa, ki vključuje poleg vseh podračunov 
občine še podračun OŠ Vavta vas, tekom leta 2007 ni imela likvidnostnih težav, zato je prosta 
denarna sredstva na računih plasirala pri poslovnih bankah.  
 
V okviru enotnega zakladniškega računa je občina za presežke prostih denarnih sredstev na 
transakcijskem računu občine sklepala pogodbe o deponiranju sredstev s poslovnimi 
bankami, ki so nudile najugodnejšo obrestno mero (Probanka d.d. Maribor, Hranilnica Lon 
d.d., NLB). Pri tem se je občina v okviru presežka denarnih sredstev glede na svoje 
obveznosti in plačilne roke s poslovnimi bankami dogovarjala za čim višjo obrestno mero.  
 
Občina Straža je v letu 2007 tako iz naslova nenamenskih sredstev pri poslovnih bankah 
ustvarila prihodke od obresti od vezanih tolarskih depozitov v višini 10.358,24 EUR.  
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II  LETNO POROČILO 

 
 

PRORAČUNA OBČINE STRAŽA  
 
 
 

Računovodsko in poslovno poročilo  
za leto 2007 
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LETNO POROČILO 
 
 
Letno poročilo je v skladu s 4. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil sestavljeno  iz 
računovodskega in poslovnega poročila.  
 
1. Računovodsko poročilo vsebuje: 

-  bilance stanja 
- izkaza prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka - 15. člen Zakona o 
računovodstvu) 
- pojasnil k obema računovodskima izkazoma. 

 
Bilanca stanja (BS – 7. člen Pravilnika) s prilogami:  

- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in 
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, 

 
ter izkazi prihodkov in odhodkov  (9. člen Pravilnika), ki vsebuje priloge:  

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
- Izkaz računa financiranja in  
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov 
 

so priloženi v obliki, kot so bili posredovani AJPES-u. 
 
Pojasnila k izkazom (15. in 26. člen Pravilnika) so dodatne računovodske informacije v obliki:  
- tabelaričnih pojasnil, ki so navedena v obveznih prilogah k BS in izkazu prihodkov in 
odhodkov drugih UEKN 
- pisne računovodske informacije, ki dodatno pojasnjujejo oziroma razkrivajo številčne 
podatke iz računovodskih izkazov.  
 
 
2. Poslovno poročilo pa pripravi predstojnik uporabnika proračuna in kaže na dosežke in 
probleme pri poslovanju v obračunskem obdobju, torej poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. 
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1. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
1.1 BILANCA STANJA 
 
OBRAZLOŽITEV  BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2007 
 
Bilanca stanja za leto 2007 izvira iz začetne bilance stanja 1. januarja 2007, sestavljene po 
navodilu za uskladitev evidenc ter vseh sprememb v stanju sredstev in dolgov v letu 2007. 
 
 
A) Stanje dolgoročnih  sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007 je 
337.800,20 EUR.  
 
Sem štejemo: 
 

1. Neopredmetena osnovna sredstva, kamor evidentiramo: 
• računalniški programi:                          4.164,61 EUR 
• proj.dokumentacija v pridobivanju                                           12.239,55 EUR 
• popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev                                  88,40 EUR 
• skupaj neopredmetena osnovna sredstva                                           16.315,76 EUR 
 

2. Opredmetena osnovna sredstva, kamor evidentiramo: 
a) Nepremičnine v skupni sedanji vrednosti         234.338,36 EUR  

- zemljišča                                             117.839,90 EUR 
- zgradbe                        116.983,86 EUR 
- popravek vrednosti nepremičnin                                               485,40 EUR 

b) Oprema in druga opredmetena sredstva                       23.376,80 EUR       
c) Popravek vrednosti opreme       461,20 EUR 
d) Drobni inventar                 2.204,70 EUR 
e) Popravek vrednosti drobnega inventarja              2.204,70 EUR

  
Skupaj nepremičnine:                          257.253,96 EUR 
 

3. Dolgoročne finančne naložbe znašajo 0 EUR 
 

4. Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo  63.769,28 EUR 
 

5. Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2007 je 0 EUR in 
zajema: 

 
B) Vrednost finančnih sredstev na dan 31.12.2007 znaša           776.431 EUR 
Od tega:   
-     Stanje denarnih sredstev v blagajni                                               0 EUR 
- Stanje denarnih sredstev na računih (TRR, poslovne banke) na dan 31.12.2007: 

- tekoča sredstva :                             26.431 EUR 
- depoziti            750.000 EUR 

 
C) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2007 so znašale 281,74 EUR. 
Natančnejša členitev teh terjatev je podana v poslovnem poročilu. 
 
D) Kratkoročne terjatve do proračunskih porabnikov znašajo 526.943 EUR: 
Neplačane terjatve iz preteklega leta so od Mestne občine Novo mesto. 
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E) Stanje obveznosti do dobaviteljev na bilančni dan so znašale 219.212,03 EUR. 
 
 
Aktiva skupaj znaša  1.963.445 EUR: 
- Dolgoročna sredstva                              337.339 EUR 
- kratkoročna sredstva                             1.626.106 EUR  
(neplačani odhodki + kratkoročne terjatve do kupcev in proračunskih uporabnikov +  stanje 
sredstev na računih) 
 
Obveznosti do virov sredstev - pasiva:  
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti :  
Splošni sklad lastnih virov znaša                        1.151.762 EUR 
Dolgoročno razmejeni prihodki                                   63.769 EUR 
(Presežek prihodkov nad odhodki              878.204  EUR) 
Skupaj :                 1.215.531 EUR 
 
 
 
Med kratkoročne obveznosti spadajo:  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 219.212 EUR 
Kratkoročne obveznosti do EKN 51.119 EUR 
Neplačani prihodki 464.051 EUR 
Kratkoročen obveznosti do zaposlenih 11.738 EUR 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.794 EUR             
SKUPAJ kratkoročne obveznosti  747.914 EUR 
 
Pasiva skupaj znaša:  1.963.445 EUR 
 
 
 
1.2 SPLOŠNO 
 
Proračunsko leto države in občin traja od 01.01.2007 do 31.12.2007. V zaključnem računu 
proračuna se izkažejo dejansko nakazana in porabljena sredstva (plačana realizacija), 
razviden mora biti tudi pregled neporavnanih obveznosti, ki niso bile realizirane do konca 
proračunskega leta, čeprav je obveznost nastala. Tu so upoštevani vsi računi, ki so k nam 
prispeli vključno do 31.12.2007, čeprav še niso zapadli v plačilo (obveznosti iz naslova 
investicij zapadejo v plačilo 60 dni po prejemu, vse ostale obveznosti pa 30 dni po prejemu). 
 
 
 
1.3 PODATKI O NEPLAČANIH KRATKOROČNIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA 
 
Kratkoročne terjatve so bile v višini 322.450 EUR, in sicer na kontu tekoči odhodki v višini 
282.393 EUR, tekoči transferji v višini 18.143 EUR in investicijski transferji v višini 21.914 
EUR. 
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2. POSLOVNO POROČILO  
 
2.1 ZAKONSKE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE OBČINSKEGA 
PRORAČUNA 
 
• Zakon o lokalni samoupravi  
• Zakona o javnih financah  
• Zakona o financiranju občin  
• Zakon o izvrševanju proračuna Republike slovenije 
• Zakon o javnih naročilih 
• Zakon o nadzoru državnih pomoči  
• Zakon o računovodstvu  
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava  
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava  
• Statut Občine Straža   
 
 
 
2.2  DOLGOROČNI CILJI OBČINE STRAŽA  
 
Najpomembnejši dolgoročni cilj Občine Straža je zagotoviti vsem občanom zdravo pitno vodo, 
priključiti čim več gospodinjstev na kanalizacijske sisteme, primerno urediti zbiranje in 
ravnanje s komunalnimi odpadki.  
Z ureditvijo obrtne in industrijske cone, pospeševanjem obrti, kmetijstva in turizma krepiti 
gospodarsko moč občine.  
Z izvedbo prostorskih planskih aktov na osnovi strategije prostorskega razvoja občine in 
izvedbenih prostorskih načrtov zagotavljati namensko in načrtno pozidavo.  
Zagotoviti potrebne prostore za izvajanje osnovnošolske dejavnosti in predšolske vzgoje, 
spodbujati dejavnost društev na različnih področjih njihovega delovanja, izvajati zakonsko 
določene naloge na področju socialnega varstva, skrbeti za socialno šibke v naši lokalni 
skupnosti s poudarkom na varstvu starejših oseb. 
 
2.2.1 Na področju gospodarskih dejavnosti zagotoviti: 
- Oskrbo  z zdravo pitno vodo v vse vasi in zaselke v občini. Zagotoviti zadosten vir zdrave 

pitne vode za vso občino na območju Občine Straža ali v bližini naše občine. Z zdravo 
pitno vodo oskrbeti vasi, ki še nimajo vodovoda. Zamenjati vse azbestne cevi na 
primarnem in sekundarnem vodovodu.  

- Urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda za preostali del občine in postopno graditi 
kanalizacijske sisteme. 

- Komunalno opremljati industrijske oz. gospodarske ter stanovanjske cone za potrebe 
gospodarstva, pridobiti potrebna dodatna finančna sredstva za njeno izgradnjo. Zagotoviti  
razvoj drobnega gospodarstva z oblikami pomoči (subvencije, ugodni krediti za nabavo 
osnovnih sredstev in odpiranje novih delovnih mest, štipendiranje). 

- Sodelovati pri izgradnji priključne ceste za Stražo. 
- Modernizirati lokalne ceste, ki so še v makadamski izvedbi in razširiti in preplastiti 

dotrajane asfaltne ceste. 
- Ohranjati obdelanost kmetijskih zemljišč z ukrepi pospeševanja kmetijskih potencialov 

(sadjarstvo, vinogradništvo, pridelovanje vrtnin, ekološko kmetovanje, dopolnilne 
dejavnosti …). 

- Kmetijstvo nadgraditi z dopolnilnimi dejavnostmi in turistično dejavnostjo na kmetijah 
(turistične kmetije in turistične zidanice, pešpoti  itd.). 
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2.2.2 Na področju urejanja prostora in stanovanjske dejavnosti 
- Izdelati občinski prostorski načrt kot osnovo za namensko in načrtno pozidavo in druge 

ureditve prostora v skladu z novo sprejeto zakonodajo. 
- Urediti center Straže, pridobiti dejavnosti, ki bodo revitalizirale središče Straže. 
- izdelati podrobne prostorske načrte za potrebe individualne stanovanjske gradnje v Straži, 

jih komunalno opremiti za izgradnjo stanovanjskih hiš, tekoče vzdrževati že obstoječa 
stanovanja. V okviru strategije prostorskega razvoja omogočiti zapolnitev in širitev vasi. 

 
2.2.3 Na področju zdravstva  
Povečati še boljšo dostopnost splošne zdravstvene oskrbe, podelitev koncesij za patronažno 
službo in fizioterapijo. 
  
2.2.4 Na področju vzgoje in izobraževanja 
Izboljšati prostore in opremo za izvajanje osnovnošolske dejavnosti in povečati kapaciteto 
vrtca.  
 
2.2.5 Na področju kulture 
Nadaljevati z obnovo kulturnega doma za potrebe društev oz. kot večnamenski prostor in 
izboljšati prostor za knjižnico. Podpirati dejavnost kulturnega društva in ostalih društev ter 
sekcij, ki delujejo na področju kulture v naši občini. Skrbeti za ohranjanje naše kulturne 
dediščine.  
 
2.2.6 Na področju sociale  
Še naprej skrbeti za izvajanje zakonsko določenih nalog v zvezi s socialnim varstvom, 
dodelitvijo socialnih stanovanj, pomagati socialno šibkim in pomoči potrebnim, poudarek na 
varstvu starejših oseb – sprotno spremljanje izvajanja organizirane pomoči na domu. Podpirati 
dejavnost društev in drugih humanitarnih organizacij na tem področju. 
 
2.2.7 Na področju zaščite in reševanja 
Zagotoviti zakonsko določen okvir sredstev za opremo enot civilne zaščite. Zagotavljati 
permanentno usposabljanje ekip civilne zaščite in gasilskih enot s ciljem normalnega in 
varnega življenja občanov. Sofinancirati nabavo potrebnih gasilskih vozil za zagotavljanje 
požarnega varstva  v občini Straža. 
 
2.2.8 Na športnem področju 
Sofinancirati izgradnjo športnih igrišč, podpirati dejavnost športnih  društev, pomagati  pri 
organizaciji športnih prireditev, nagrajevati športne rezultate, razvijati določene športne 
panoge (vodni športi, nogomet, ..). Sofinancirati rekreacijo občanov.  
 
2.2.9 Na področju občinske uprave 
Za izvajanje javnih gospodarskih služb ustanoviti javni gospodarski zavod ali režijski obrat. 
Zagotovljati ustrezno kadrovsko strukturo občinske uprave za normalno izvajanje zakonskih 
obveznosti in za realiziranje zastavljenih projektov. Zaposlene strokovno usposabljati, da bodo 
uspešni pri reševanju problemov in iskanju ustreznih rešitev občanov v obojestransko 
zadovoljstvo. 
 
Vse navedene naloge izhajajo iz pristojnosti občin. Prilagajanje zakonodaje evropskemu 
pravnemu redu prinaša veliko sprememb in nove oblike organiziranja pri zagotavljanju potreb 
občanov na vseh področjih dejavnosti občin.  
 
Strategija razvoja je zastavljena skoraj na vseh področjih. Še naprej si bomo prizadevali za 
koriščenje sredstev iz ustreznih evropskih strukturnih skladov in sredstev državnega 
proračuna. Veliko projektov je načrtovanih tako, da se bomo lahko prijavili na razpise. 
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Želimo zagotoviti kar najboljše pogoje za življenje, bivanje in gospodarski razvoj v občini z 
upoštevanjem norm varovanja okolja, v katerem živimo, da bomo kasnejšim generacijam 
zapustili ohranjeno naravo.  
 
 
2. 3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2007 
 
V preteklem letu smo dokaj uspešno reševali začrtane projekte. Največ energije, dela in 
finančnih sredstev so zahtevali projekti, ki bodo dali rezultati v prihodnosti. 
  
Za investicije v javno infrastrukturo, ki ne prinaša profita ne moremo izračunati upravičenosti v 
ekonomski dobi oziroma izdelati izračun finančnih in ekonomskih kazalcev po statični in 
dinamični metodi. Investicije pomenijo le strošek (investicijsko vlaganje, vzdrževanje...) 
občine, ki se ne vrača. Tudi po končani investiciji, se izdatki občine zaradi izvedene investicije 
v glavnem povečajo (vzdrževanje,…). Občina z investicijami sicer pridobi možnosti razvoja (z 
oskrbo s pitno vodo določenih naselij se lahko razvije turizem), vendar teh koristi ni možno 
ovrednotiti s finančnimi kazalniki. Pred začetkom investicij v javno komunalno infrastrukturo pa 
želimo pridobiti najbolj optimalno rešitev. 
 
Natančnejša predstavitev realizacije odhodkov proračuna Občine Straža za leto 2007 je 
predstavljena v priloženi tabeli po programsko funkcionalni klasifikaciji in je razčlenjena po: 
- proračunskih uporabnikih – PU (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) 
- področjih proračunske porabe – PPP, oštevilčen od 10 do 23 (politični sistem, lokalna 

samouprava, gospodarstvo, izobraževanje...intervencijski programi in obveznosti) 
- glavnih programih – GPR (štiri mestne šifre na osnovi PPP),  
- podprogramih – PPR (osem mestne šifre na osnovi GPR), 
- proračunskih postavkah – PP, ki smo jih oblikovali glede na naše projekte, 
- kontih. 
 
2.4 NOTRANJI FINANČNI NADZOR PRORAČUNA OBČINE 
 
Notranji finančni nadzor proračuna Občine Straža vrši župan kot odredbodajalec. 
  
Občinskemu svetu na osnovi Zakona o javnih financah podajamo poročila o polletni realizaciji 
proračuna občine. S potekom realizacije prihodkov in odhodkov se občinski svet seznami tudi 
pri sprejemanju rebalansov proračuna med letom. Po izdelavi zaključnega računa pa občinski 
svet sprejme zaključni račun proračuna občine z zakonsko določenimi dokumenti. 
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2.5  POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH UPORABNIKOV 
 
Posredni uporabnik proračuna Občine Straža, kateremu občina iz občinskega proračuna 
direktno namenja sredstva za njihovo dejavnost je:  
 
Osnovna šola Vavta vas 
 
Iz proračuna Občine Straža so bila v letu 2007 na podračun OŠ Vavta vas nakazana sredstva 
za izvajanje sledečih dejavnosti: 
 

a) za osnovnošolsko dejavnost: 
- Materialni stroški                                            29.251 EUR 
- Sofinanciranje dodatnih programov šole                                                     0 EUR 
- Sanitarni pregledi                                                    0 EUR 
- Sofinanciranje kulturnih in narovoslovnih dni                                                    264 EUR 
- Program pospeševanja izobraževanja dejavnosti    858 EUR 
- Sofinanciranje dodatnega va rstva vozačev                               0 EUR 
- Fakultativni pouk tujega jezika                                          0 EUR 
- Sredstva za investicijsko vzdrževanje                                     632 EUR 
SKUPAJ                                      31.005 EUR 
 
 b) za predšolsko dejavnost: 
-     doplač.razl.med ceno progr.in plačili staršev        242.699 EUR 
      SKUPAJ                                                    242.699 EUR 
 
 
 
Straža, 31.03.2008 
 
                        Župan občine Straža 

Alojz Knafelj 
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