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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.395.699 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 2.072.084 € 

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-dohodnina občinski vir. 
Izračun je pripravilo Ministrstvo za finance, ob upoštevanju Zakona o uravnoteženju javnih financ in znaša za leto 
2013 2.072.084 €. 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 270.531 € 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se 
zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi 
davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Prihodki iz davkov na 
premoženje so se za leto 2013 planirali na osnovi realiziranih prihodkov iz leta 2012 ter zaključnega računa za leto 
2011.  

V proračunu za leto 2013 so bili predvideni davki na nepremičnine - 7030, skupaj 241.318 €, davki na premičnine - 
7031, skupaj 300 €, davki na dediščine in darila -7032 skupaj 1.269 € in davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoženje - 7033, skupaj 27.644 €. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 53.084 € 

Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so se za naslednje proračunsko obdobje planirali na osnovi 
prejemkov iz leta 2012, primerjav in ocen. Največji del predstavlja taksa za obremenjevanje vode, ki jo nakazuje 
Komunala Novo mesto in pa  taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki ga nakazuje Cerod.  
Podlaga za obračun prihodkov od turistične takse je sprejeti Odlok o turističnih taksah. Glede na majhno dolžino 
gozdnih cest je majhna tudi  pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 
  
V proračunu za leto 2013 so bili v to skupino prihodkov predvideni naslednji davki: Davki na posebne storitve - 
7044 v znesku 2.077 € in drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 v znesku 51.007 €. 

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 576.228 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 278.248 € 

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, 
v katerih ima občina svoje finančne naložbe. Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili 
ocenjeni na podlagi realiziranih prihodkov v lanskem proračunskem obdobju. Občina bo še vedno oddajala v najem 
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poslovne prostore (prostori zdravstvene ambulante v Straži, najemnine kulturnega doma, mrliške vežice in 
najemnine za grobove) in stanovanja.  
  
V letu 2013 se predvideva da bodo prihodki od obresti -7102 v vrednosti 15.150 € in prihodki od premoženja -7103 
pa v znesku 263.098 €. 

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 4.000 € 

Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o 
upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Prihodki so planirani glede na realizirane 
prihodke z naslova upravnih taks v predhodnih letih in znašajo v letu 2013 4.000 €. 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 7.000 € 

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so odvisne od 
izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Novo mesto. 
Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe s katero se ugotovi nedovoljena 
gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. Predvidene so tudi  globe za 
prekrške na podlagi inšpekcijskega nadzora, ter medobčinskega redarstva. 
  
V letu 2013 se predvideva, da bodo prihodki od glob in drugih denarnih kazni 7.000 €. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 500 € 

Sem sodijo prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi prihodki od prodaje. Tu naj bi se zbirali prihodki od 
prodaje oglasnih mest v našem občinskem glasilu, plačila za razpisne dokumentacije in plačila za podobno blago in 
storitve. 
  
V letu 2013 se predvideva da bodo prihodki od prodaje blaga in storitev 500 €. 

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 286.480 € 

V proračunu za leto 2013 so bili predvideni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, ki so ocenjeni na podlagi 
predvidenih investicij in povečani zaradi možnosti gradnje po sprejemu OPN. Med nedavčnimi prihodki so 
upoštevani tudi prihodki iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki pripada občini ter 
prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja (kot so vodovodni 
priključki).  

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 399.358 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 399.358 € 
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To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaja zemljišč in neopredmetenih 
sredstev. Prihodki v letu 2013 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v skladu z letnim programom 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2013, ki je priloga proračuna.  

 

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 3.500 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 3.500 € 

Planirajo se prihodki z naslova prejetih donacij od fizičnih oseb. Občina bo v skladu s pogodbo o sanacijah cest s 
podjetjem CGP in sporazumi o donacijah, preplastila cestne odseke, v skladu s sporazumem pa bodo občani 
financirali delež opravljenih del. 
V letu 2013 se predvideva da bodo prihodki od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb  -7301 v rednosti 
3.500 €. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.228.524 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 176.723 € 

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so zneski finančne izravnave, ki so bili 
izračunani s strani Ministrstva za finance. Finančna izravnava predstavlja razliko med primerno porabo in glavarino, 
ki jo prejme občina. Po izračunih MF naši občini finančna izravnav ne pripada. Z naslova prejetih sredstev iz 
državnega proračuna za investicije se v letu 2013 planirajo naslednji viri za projekte: 

- 23. člen ZFO-1 v višini 47.000,00 EUR 

- Ureditev telovadnice in športnega parka 105.223 EUR 

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so predvidena tudi sredstva, ki jih refundira CSD za 
izvajanje družbenokoristnega dela in  Zavod RS za zaposlovanje za usposabljanje na delovnem mestu ter javna dela, 
kar na letnem nivoju predstavlja okoli 24.500 EUR. 

 

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 2.051.801 € 

Z naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije se v letu 2013 
planirajo naslednji viri za projekte: 

 

- Energetska sanaciji OŠ 639.573,00 EUR 

- Kanalizacija Potok-Prapreče v višini 628.193,19 EUR 

- Zdravstvenega doma 250.198,00 € 

 - Kulturni dom v višini 309.137,10EUR 

- Vodovod Podgora-Nova gora v višini 224.700,00 EUR 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 840.665 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 245.682 € 

V okviru načrtovanih sredstev za plače in duge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstva za plače, 
regres za letni dopust, povračila in nadomestila plače. Pri načrtovanju so bilia upoštevana temeljna ekonomska 
izhodišča vlade in veljavni  predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.  
V primerjavi z zaključnim računom 2011 je znesek večji, zaradi upoštevanja delavca preko javnih del in nove 
zaposlitve v letu 2011 (pred tem je to delo opravljal študent). 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 42.110 € 

Za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih proračuna za leto je višina sredstev 
načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 427.873 € 

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena plačilu dobavljenega blaga in 
opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne 
storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve,  službena potovanja, stroške izobraževanja, članarine, poštne 
in bančne storitve, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, ter druge operativne odhodke. 

 

409 - Rezerve 
Vrednost: 125.000 € 

Zajemajo splošno proračunsko rezervacijo ter sredstva obvezne rezerve. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za kater se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva 
obvezne rezerve pa se v skladu z ZJF planirajo za odpravo posledic naravnih nesreč. 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 1.296.614 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 185.421 € 

V to skupino odhodkov so zajeta  nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter 
kmetom. To so sredstva namenjena za: sofinanciranje novih zaposlitev,  izvajanje programa reforme kmetijstva 
(sofinanciranje novih zaposlitev, investicije v kmetijska gospodarstva in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, pomoč 
pri plačilu zavarovalnih premij, pomoč mladim prevzemnikom kmetij), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
(za delovanje garancijske sheme za Dolenjsko, za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja malih podjetnikov 
in  mikrokreditne sheme za mala gospodarstva, sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu), regresiranje pitne vode. 
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 650.053 € 

Zajemajo nagrade posameznikov v programu športa,  pomoč posameznikom in društvom v okviru posebnih skupin, 
doplačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev, regresiranje prevozov v šolo,  izplačilo prispevkov 
družinam novorojenčkov, regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele, sofinanciranje stanarin, sofinanciranje 
pogrebnih stroškov, dajanje enkratne socialne denarne pomoči. Za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh 
sredstev  plačniku ne opravljajo  nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 167.714 € 

Predstavljajo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne in privatne 
nevladne institucije , katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, 
dobrodelen. Namenjeni so sofinanciranju programov društev v okviru  promocije občine, spodbujanju razvoja 
turizma in gostinstva, sofinanciranju investicij in obnove nepremičnin kulturne dediščine, za pomoč pri pripravi in 
izvedbi razpisov KGZS OE Novo mesto, sofinanciranju  dejavnosti PGD, sofinanciranju ureditve grobišč, 
sofinanciranju revije Rast, sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture in programov drugih 
posebnih skupin (srečanje in obdarovanje starostnikov), sofinanciranju programov društev na področju športa, 
sofinanciranju programov socialnega varstva (letovanje otrok, sodelovanje z nevladnimi organizacijami-Rdeči križ). 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 293.426 € 

V tej skupini kontov so predvidena sredstva za plačilo prispevka ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih 
oseb. Poleg teh transferov so v tej skupini predvidena tudi sredstva za plače in druge izdatke javnim zavodom ( OŠ 
in vrtec Vavta vas, Knjižnica Mirana Jarca, CSD-za družinskega pomočnika), ter sredstva za izdatke za blago in 
storitve javnim zavodom (Knjižnica Mirana Jarca, Posvetovalnica za učence in starše, Dom starejših občanov, 
Razvojni center Novo mesto, OŠ Vavta vas). 

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 4.469.194 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 4.469.194 € 

Skupina vključuje plačila namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev - 
zgradb, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajema izdatke za novogradnje , rekonstrukcije in 
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, plačila za 
izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 159.474 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 143.181 € 
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V tej skupini se izkazujejo izdatki,  ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih 
odhodkov  prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo  opreme ali drugih 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove. V tem sklopu so zajeti 
investicijski transferi  gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozila. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 16.293 € 

V tej skupini se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih 
odhodkov  prejemnikov sredstev - OŠ Vavta vas, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo  
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
Vrednost: 7.500 € 

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
Vrednost: 7.500 € 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih 
vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. 
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C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 507.931 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 507.931 € 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako 
izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 69.874 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 69.874 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 
- občinskega sveta, 
- župana in podžupanov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 16.662 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega 
sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih 
strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,  Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in nagradah 
občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov v Občini Straža. 

 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 29.934 € 

01001 - Sejnine svetnikov in odbornikov 
Vrednost: 11.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin občinskim svetnikom in se bodo izplačevale  po Pravilniku o plačah in 
nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov. 

01002 - Pisarniški material in materialni stroški sej obči 
Vrednost: 305 € 



 

Stran 18 od 104 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega 
sveta in seje odborov. 

01005 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Odloku o financiranju političnih strank so do sredstev upravičene politične stranke, ki so kandidirale kandidate 
na zadnjih lokalnih volitvah za člane občinskega sveta. Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če 
je pridobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Pri opredelitvi višine 
sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost za zagotavljanje 
ustavnih in zakonskih letnih nalog (primerna poraba). 

01013 - Nakup računalnikov in licenčne opreme 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 bomo sredstva namenili za nakup tabličnih računalnikov za posameznega svetnike. Tablične 
računalnike bodo imeli svetniki na reverz, za potrebe priprav na občinske seje in odbore.  

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 53.212 € 

Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov: 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 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o lokalni samoupravi. 

03 - ŽUPAN 
Vrednost: 64.825 € 

01007 - Plača poklicnega funkcionarja - župan 
Vrednost: 49.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je planirana na podlagi izjave župana, da bo funkcijo župana opravljal poklicno, kar pomeni, da bo 
prejemal 100% z zakonom določene plače za župana, ki jo v popolnosti določa zakon. Ostale stroški po se 
obračunajo v sladu s občinskimi normativnimi akti.  

 

01008 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezent 
Vrednost: 3.307 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunski odhodki in sredstva za materialne stroške za funkcionarje, predvsem pa stroški za reprezentanco so 
ocenjeni, ter primerljivi s sosednjimi občinami.  

 

01009 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila 
Vrednost: 600 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena predvsem za stroške tiskovnih konferenc oziroma sporočil župana za javnost. 
Višina stroškov je ocenjena. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 8.850 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 Fiskalni nadzor 

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
Vrednost: 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pripravo strategija razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, 
prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, 
okoljski, kulturni in drugi vidiki). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

Podlage ekonomske in razvojne politike: strategija razvoja občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

02005 - Strategija razvoja občine 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strategijo razvoja občine Straža, bo podatke in predlog postopka izdelave, pripravila občinska uprava. Župan bo 
nato formiral odbor, ki bo strategijo pripravil do sprejema na občinski seji. 

 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 1.850 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa 
in pobiranja občinskih dajatev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 1.850 € 

Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa 
provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne 
izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila 
iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za 
opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

02001 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S 
Vrednost: 1.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki je predvidena poraba sredstev za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila), Banki Slovenije 
za opravljanje plačilnega prometa - vodenje računa, sprejemanje in obdelava plačilnih nalogov, razporejanje 
javnofinančnih prihodkov in Davčni upravi Republike Slovenije (tudi obresti za DDV). 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 6.000 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev 
za posebne strokovne naloge nadzora ... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih telses občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža. 

02 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 2.760 € 

02003 - Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za 
Vrednost: 2.760 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena za seje nadzornega odbora. Sredstva iz te postavke se bodo porabila tudi za 
udeležbo predsednika nadzornega odbora na seji občinskega sveta. Proračunska sredstva se namenijo tudi za 
plačilo stroškov za pisarniški material in storitve, potne stroške, izobraževanja.  

 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

02004 - Izvedba notranje revizije 
Vrednost: 3.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke zagotavljajo izvedbo notranje revizije poslovanja   in revizije  zaključnega računa, ki 
ga opravi zunanji izvajalec. Občine katere presegajo realizacijo odhodkov v višini 2 mio EUR so dolžne izvesti 
revizijo vsako leto. Notranja revizija zagotavlja tudi napredek pri poslovanju občine na področju javnih financ. 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
Vrednost: 4.090 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in 
mednarodno humanitarna pomoč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Vrednost: 4.090 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine 
mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Vrednost: 5.590 € 

Opis podprograma 

Občina Straža sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

03001 - Sodelovanje z občinami v tujini 
Vrednost: 3.590 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni so minimalni stroški za navezovanje stikov občine Straža z občinami v tujini in sicer na področju 
gospodarstva in turizma. 

03002 - Mednarodno kulturno povezovanje partnerskih skupnosti 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za srečanje s partnersko lokalno skupnostjo na področju kulture. Občina Straža sodeluje z 
Občino Novi Bečej. Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov obiska kulturnih, športnih društev v drugih 
občinah v tujini. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 28.717 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 545 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 545 € 

Opis podprograma 

Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o priznanjih v Občini Straža 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 29.934 € 

04001 - Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v z 
Vrednost: 545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o občinskih priznanjih se bo začelo podeljevanje priznanj. Sredstva so namenjena izdelavi 
priznanj. 
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0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 28.172 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 2.868 € 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike 
Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in 
vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

04002 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 2.868 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena predvsem stroškom objav v Uradnem listu. Stroški so planirani na podlagi predvidevanj in 
izkušenj. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 10.804 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: 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, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 29.934 € 

04003 - Prireditve ob Novem letu 
Vrednost: 3.491 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se organiziranje kulturnih, zabavnih in glasbenih prireditev, ki jih sedaj že tradicionalno organizira 
Občina Straža ob sodelovanju društev.  
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04005 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se organiziranje svečane seje Občinskega sveta z kulturno prireditvijo, ki naj bi se organizirala s 
podporo Občinskega sveta.  

03 - ŽUPAN 
Vrednost: 64.825 € 

04006 - Promocija in pokroviteljstvo 
Vrednost: 4.771 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke župan namenja sredstva za promocijo in pokroviteljstvo društvom. 

04010 - Poslovna in druga darila 
Vrednost: 442 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za poslovna darila ob raznih protokolarnih dogodkih.  

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 14.500 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

04007 - Sodni postopki, notarske storitve in stroški izvržb 
Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo taks v sodnih postopkih , notarskih overitev ter elektronskih pretvorb listin za 
vpise v zemljiško knjigo. 

04008 - Pravno zastopanje in svetovanje 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pravno svetovanje ter odvetniške storitve odvetnika po pogodbi. 

04009 - Cenitve nepremičnin za prodajo in nakup 
Vrednost: 3.600 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za stroške izvedbe cenitev nepremičnin, ki so predvidene za razpolaganje 
in pridobivanje v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža.   

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 396.195 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. V letu 2013 je predvideno izvajanje obvezne GJS  - vzdrževanje občinskih javnih cest in poti, 
površin za pešce in zelenih površin ter urejanje in čiščenje javnih površin v okviru režijskega obrata. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
0603 Dejavnost občinske uprave 

  

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 960 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in 
različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 960 € 

Opis podprograma 

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin 
Slovenije, Združenje občin Slovenije) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 29.934 € 

06001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 
Vrednost: 960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena plačilu članarine Zvezi občin Slovenije, v katero se je včlanila tudi Občina 
Straža.  Zveza sprotno obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja na različne roke in podaja 
tudi različne predloge. Skrbi tudi za učinkovito komunikacijo med občinami in državo. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 395.235 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

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 

Vrednost: 303.521 € 

Opis podprograma 

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med 
osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških 
objektov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, 
Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, 
Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračl stroškov v zvezi z 
delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in 
pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Straža)... 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

06002 - Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 
Vrednost: 4.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se bodo zagotovila sredstva za  pripravo dokumentacije za prijave na razne razpise, na 
kohezijske in regijske razvojne sklade in davčna svetovanja. Sredstva so predvidena tudi za sestave pogodb. 

06003 - Plače zaposlenih v občinski upravi 
Vrednost: 222.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka predstavlja strošek plač delavcev v občinski upravi. Poleg osnovne plače  vključuje  dodatke, 
regres, prehrano in stroške prevoza na delo, delovno uspešnost za povečan obseg dela, nadure, vsa izplačila  
prispevkov za socialno zavarovanje, dnevnice in prevoze na službenih potovanjih ter premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upoštevali smo Zakon o uravnoteženju javnih financ. Za opravljanje vseh 
nalog znotraj občinske uprave bo verjetno potrebno opravljati nadure, zato je potrebno zagotoviti tudi sredstva za 
plačilo le teh.  

V letu 2011 je bila sklenjena nova pogodba o zaposlitvi. Zato se plače zaposlenih v občinski upravi v letu 2013 
povečajo, v primerjavi z zaključnim računom 2011 , zmanjša pa se proračunska postavka 06018 Plačilo za delo 
preko študentskega servisa. 

  

06005 - Pisarniški material in storitve 
Vrednost: 3.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnega pisarniškega materiala, ki ga zaposleni uporabljajo pri svojem 
delu (fotokopirni papir formata A4 in A3, kartuše za tiskalnike, drobni pisarniški material). Pisarniški material se 
nabavlja na osnovi sklenjene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 
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06006 - Čistilni material in storitve 
Vrednost: 2.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nabavi čistilnega materiala za čiščenje prostorov v občinski stavbi in ostalih prostorov -
mrliška vežica (papirnate brisače, WC papir, čistila, mila) ter nabavi vrečk za smeti za koše (koši po občini, vrečke 
za pasje iztrebke) 

 

06007 - Časopisi, revije, knjige in strok.liter. 
Vrednost: 1.698 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo naročnin za časnike Finance in Delo, Dolenjski list, ter nabava strokovne literature 
na področju javnih naročil, upravnega postopka, finančno računovodskih postopkov (revija IKS, Mesečnik za javni 
sektor, strokovne knjige ...). 

06008 - Stroški objav in oglaševalskih storitev 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena objavam v medijih (lokalni TV in radijske postaje, PIRS)  za namene promocije občine 
(objave programov prireditev, raznih dogodkov..) in  objav za obveščanje občanov (zapore cest, naznanila in 
podobne informacije). 

 

06009 - Računalniške storitve 
Vrednost: 1.615 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek predstavlja računalniške storitve izven pogodbe o vzdrževanju. 

 

06010 - Drugi splošni material in storitve 
Vrednost: 2.390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso zajeti ostalih postavkah v okviru glavnega programa 0603 Dejavnost 
občinske uprave in se v skladno z racionalizacijo omejujejo. 

 

06011 - Električna energija in ostali obrat. stroški - občina 
Vrednost: 9.785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek električne energije vključuje stroške električne energije občine, objektov, ki jih uporablja občina, oziroma so 
v lasti občine.   

 

06013 - Telefon, faks in e-pošta 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo (plačilo mesečnih naročnin Telekomovih in Mobitelovih storitev).  
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06014 - Poštnina in kurirske storitve 
Vrednost: 3.990 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za plačilo poštnih storitev (redna pošta, dostava glasila in ostalih obvestil po domovih 
občanov). 

06017 - Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih 
Vrednost: 5.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatek predstavlja strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi: kotizacije za različne strokovne 
seminarje, zakonsko določene izpite, sofinanciranje šolnin ipd. 

06018 - Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso 
Vrednost: 2.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani izdatki za opravila določenih administrativnih del in nalog, ki bi jih bi v času dopustov opravljala 
dijak/študent z izdano študentsko napotnico ter dodatna pomoč v primerih povečanega obsega dela (predvsem 
administrativnega), ki ga lahko opravljajo dijaki/študenti. Iz te proračunske postavke se bo izplačevala tudi nagrada 
za študente in dijake, ki opravljajo redno prakso. 

06032 - Založniške in tiskarske storitve 
Vrednost: 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop spadajo stroški tiska glasila in stroški tiska vabil in plakatov (Straška jesen, Plakati ob tednu otroka, teden 
mobilnosti, poletni dnevi ...), ter ostalih tiskarskih storitev. Sredstva iz te postavke gredo predvsem za tiskanja 
plakatov, zloženk kjer občina nastopa kot organizator prireditve.  

06036 - Plačilo po pogodbi o delu 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani odhodek predstavlja plačila po pogodbah o delu in sicer plačila avtorskih honorarjev ter po podjemnih 
pogodbah.  V ta sklop sodijo plačila za urednico, lektorico ter pripravljavca križank pri glasilu Stražan, plačilo za 
urejanje mrliške vežice, fotografiranje in snemanje dogodkov ter ostala plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah. 

06038 - Nakup telefonskih aparatov - občinska uprava 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki za nadgradnjo telefonije in zamenjavo mobilnih telefonskih aparatov. 

06040 - Delovna uspešnost direktorja - občinske uprave 
Vrednost: 1.827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroške za delovno uspešnost  direktorjev  v javni upravi je potrebno oblikovati ločeno od ostalih sredstev 
namenjenih za delovno uspešnost. Planirana sredstva so namenjena za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela. 

 

06041 - Nakup pisarniškega pohištva 
Vrednost: 620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dopolnitev pisarniškega pohištva in ostale opreme. 
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06045 - Zavarovanje odgovornosti 
Vrednost: 815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo premije zavarovanja odgovornosti iz področja delovanja Občine. 

06047 - Dejavnost skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat in 
redarstvo 

Vrednost: 20.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov skupne občinske uprave - inšpektorat in redarstvo. Sredstva se bodo 
koristila zaradi pridružitve Skupni upravi Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk ter se delno refundirala iz 
državnega proračuna. 

06048 - Zdravniški pregledi 
Vrednost: 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za zdravniške preglede javnih uslužbencev in drugih upravičencev (za družbeno koristno 
delo, študentsko delo, javna dela ipd.). 

06049 - Sofinanciranje spodbujanja zaposljivosti ESS 
Vrednost: 130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabijo za izvedbo aktivnosti usposabljanja na delovnem mestu - program praktičnega usposabljanja. 
Osebe napoti Zavod RS za zaposlovanje, Občina pa krije stroške zdravniškega pregleda in stroške zavarovanja za 
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Dejansko nastale in plačane stroške Zavod RS za zaposlovanje 
refundira. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 147.003 € 

06054 - Plača komunalnega delavca - režijski obrat 
Vrednost: 12.482 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru režijskega obrata, bomo v letu 2013 zaposlil enega komunalnega delavca. 

06056 - Izvajanje družbeno koristnih del - režijski obrat 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena za opravljanje družbeno koristnih del. Postavka zagotavlja sredstva za kritje stroškov, 
opravljanje tečaja iz varstva pri delu, zdravniški pregledi, zavarovanje,  materiala, delovne opreme, prevoz na delo 
in prehrano itd. Center za socialno delo bo na podlagi zahtevka, ki ga bo pripravila občina  povrnil stroške; 
zavarovanja, prehrane, prevoza, zdravniškega  pregleda in  tečaja iz varstva pri delu. 

 

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

Vrednost: 46.007 € 
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Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne 
prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

06021 - Zavarovalne premije za objekte 
Vrednost: 1.533 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiran izdatek predstavlja plačilo zavarovalne premije za vlomno in požarno zavarovanje za prostore v uporabi 
občinskih organov in uprave ter za prostore in objekte v lasti Občine Straža.  

06022 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 
Vrednost: 1.016 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani izdatki so vezani na redno vzdrževanje prostorov za uporabo občinskih organov in uprave.  

06023 - Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov 
Vrednost: 10.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške opreme ter servisna 
popravila preko pogodb. Vzdrževana licenčna programska oprema je namenjena za delo občinske uprave 
(EPP, Grad, Sezam itd.). 

06024 - Zavarovalna premija za opremo občinske uprave 
Vrednost: 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za plačilo zavarovalnih premij za strojno računalniško opremo in ostalo opremo, ki jo pri svojem delu uporablja 
občinska uprava. 

06025 - Nakup druge opreme in napeljave 
Vrednost: 1.454 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki za nakup opreme in napeljave za redno opravljanje dejavnosti občinske uprave. 

 

06027 - Najemnine 
Vrednost: 23.716 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani izdatki so stroški najemnin. Višina proračunske postavke je določena na podlagi sklenjenih pogodb za 
najem prostorov, najem fotokopirnega stroja, aparata za vodo, dostop do portala IUS-INFO in PISO... 

06028 - Nakup računalnikov in programske opreme 
Vrednost: 5.640 € 



 

Stran 31 od 104 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakupu programske opreme za potrebe občinske uprave, to je 
specialna programska oprema oziroma nabava novejših verzij programske opreme s katero že razpolagamo.  

06031 - Varovanje zgradb in prostorov 
Vrednost: 1.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave.  

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 147.003 € 

06053 - Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat 
Vrednost: 29.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se nakup delavnih strojev ter dodatne opreme za komunalnega delavca in vzdrževanje le-te (razno ročno 
orodje, električna orodja itd.). Planira se vzdrževanje in zavarovanje prevoznega sredstva za potrebe izvajanja 
komunalne dejavnosti in potreb prevozov zaposlenih občinske uprave na krajših relacijah. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 49.441 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 49.441 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki 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 

Vrednost: 3.600 € 

Opis podprograma 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 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, 
vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje članov enot in služb civilne zaščite. 

07002 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 3.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi nameravamo nabaviti osebno opremo za pripadnike civilne zaščite. Oprema se nabavlja po 
planu nabave. Z novo ureditvijo na področju CZ se bo uskladila tudi organiziranost Civilne zaščite v Občini Straža. 
Predvidena je tudi nabava ostale opreme, kot so torbice za prvo pomoč itd. 

07003 - Refundacija plač udeležencev izobraževanj 
Vrednost: 130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker enote zaščite in reševanje usposabljamo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo 
edini strošek izobraževanja predstavljajo nadomestila za potne stroške in prehrano ter refundacija plač udeležencev 
izobraževanj, ki jih refundiramo na podlagi zahtevkov izstavljenih s strani delodajalcev. V letošnjem letu planiramo 
izvedbo izobraževanj za enote, ki do sedaj še niso opravili osnovnega izobraževanja to je ekipa za tehnično 
reševanje in ostala izobraževanja. 

07004 - Vzdrževanje dokumentov CZ 
Vrednost: 50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo spreminjanja in vzdrževanje dokumentov potrebnih za vzdrževanje civilne zaščite. 

07016 - Vzdrževanje javnih zaklonišč 
Vrednost: 190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka 07016 zagotavlja sredstva za plačilo mesečnih stroškov električne energije in morebitna manjša dela na 
zaklonišču v Občini Straža. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 45.841 € 

Opis podprograma 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja 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 

Kot v prejšnjem podprogramu. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 
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07006 - Zavarovanje objektov (gasilski domovi) 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevati bo potrebno z sklenjenim dolgoletno zavarovalno polico za protipožarno in vlomsko zavarovanje za oba 
gasilska domova v Občini Straža. Prav tako mora biti za primer strojeloma zavarovana vsa oprema v lasti društev. 

 

07007 - Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranim izdatkom krijemo zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje pri gašenju požarov za operativne 
gasilce. 

07008 - PGD, zveza - sofinanciranje redne dejavnosti 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti obeh društev v občini. Planirani so tudi odhodki 
za sofinanciranje občinske gasilske zveze v Novem mestu. Z vsakim PGD je podpisana pogodba za opravljanje 
javne gasilske službe, sofinanciranje pa se izvede po predložitvi dokumentov predvidenih v pogodbi (plan dela za 
naslednje leto, realizacija plana predhodnega leta, finančno ovrednotenje plana). 

07009 - Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme) 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se razdelijo za nabavo opreme Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta vas in Prostovoljnemu 
gasilskemu  društvu Dolenja Straža. 

07010 - Refundacija plač udeležencem 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabijo za nadomestila plač udeležencev v intervencijah v primeru naravnih nesreč. 

07011 - Preventivni pregledi članov PGD 
Vrednost: 380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripadniki prostovoljnih gasilskih društev morajo pred tečajem iz gasilske specialnosti npr. dihalne tehnike opraviti 
tudi preventivni zdravstveni pregled. Proračunska postavka pokriva račune s katerim se bile obračunajo storitve 
zdravstvenega pregleda. 

07012 - Ureditev hidrantne omarice 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunom se predvidevajo in zagotavljajo sredstva za zamenjavo oz. postavitev  hidratnih omaric.  

 

07013 - Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ-izobraževanje 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sredstva, ki so namenjena za prehrano gasilcev in pripadnikov CZ v času dodatnega izobraževanja, 
seminarjev in usposabljanj.  
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07014 - Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti 
Vrednost: 129 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo zavarovalne premije za odgovornost pri delu gasilcev na 
intervenciji. S tem zavarovanjem je tako gasilska dejavnost v celoti zavarovana. 

07015 - Zavarovanje 
Vrednost: 948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S  te proračunske postavke se krijejo zavarovalne premije za motorna vozila za Prostovoljna gasilska društva. 

07017 - GRC financiranje dejavnosti 
Vrednost: 9.984 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje dejavnosti Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, s katerim bo podpisana 
pogodba o sodelovanju. V pogodbi bo opredeljeno: pomoč pri izvajanju nalog reševanja na področju občine Straža 
ter izvajanje izobraževanja za prostovoljne gasilce. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 27.138 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 27.138 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 5.138 € 

Opis podprograma 

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na 
prvi šolski dan....), 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 

 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 
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08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 1.138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu, ter za izvedbo njihovega 
programa. Iz te postavke se krijejo tudi stroški izvedbe prireditve ob tednu mobilnosti. 

08002 - Merilni sistem temperature in padavin 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup dveh merilnih postaj, za namen pravočasnega zimskega vzdrževanja cest. 

 

08029002 - Notranja varnost 

Vrednost: 22.000 € 

Opis podprograma 

Notranja varnost: nabava in vzdrževanje videonadzornega sistema. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

08003 - Videonadzorni sistem 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 se predvideva vzpostavitev video nadzora. Postavile se bodo video kamere. 

Ocena stroškov vzpostavitve videonadzornega sistema je podana na podlagi ponudbe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016:OB203-12-0002 

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

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 5.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 5.000 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 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, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za 
sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda 
presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 7.233 € 

Opis podprograma 

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje 
kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

10003 - Sofinanciranje novih zaposlitev in samozaposlitev 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje novih zaposlitev in samozaposlitev. Sredstva iz te proračunske postavke se 
bodo izplačevale na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb, ki bodo sklenjene z delodajalci in fizičnimi 
osebami, ki se bodo samozaposlile. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 3.926 € 

 

10004 - Zaposlitev preko javnih del - režijski obrat 
Vrednost: 7.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je javila na razpis preko javnih del. Iz te proračunske postavke se bo plačevala plača delavca,  ki opravlja 
komunalno dejavnosti. Del sredstev, v višini 75 %, občina dobi z Zavoda za zaposlovanje refundirano. 

 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 52.820 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 47.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11029003 Zemljiške operacije 
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 36.400 € 

Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za 
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na 
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državne pomoči, Pravilnik o izvrševanju 
proračuna RS. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11001 - Investicije v kmetijska gospodarstva 
Vrednost: 36.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in 
kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Z 
ukrepom bomo zasledovali naslednje cilje: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in/ali preusmeritev 
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali 
standarda za dobro počutje živali. 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 4.400 € 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in 
objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), 
podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju 
proračuna RS, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko 
obdobje 2007-2013. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11002 - Varstvo tradicionalne krajine in stavb 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju - objekte/tradicionalne stavbe 
skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih 
dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine na podeželju. Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v 
Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri za 
investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih 
gospodarstvih in za investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so 
kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. 

11005 - Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za 
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, s ciljem izboljšanja dohodkovnega položaja 
kmetijskega gospodarstva, ustvarjanja novih delovnih mest in uveljavljanja podjetniških iniciativ članov kmečkega 
gospodinjstva skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 
1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predelavo kmetijskih 
proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji, turizem na kmetiji, dejavnosti (storitve in izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje 
in prodaja energije iz obnovljivih virov, kompostiranje organskih snovi in podobno. 

11006 - Pomoč - mladi prevzemniki kmetij 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je spodbuditi mlade naslednike kmetij za šolanje v kmetijskih srednješolskih programih ter tako 
povečati strokovno usposobljenost bodočih nosilcev kmetijskih gospodarstev. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 500 € 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, 
melioracij), 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11004 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture (72% vseh kmetij v občini ima v 
lasti manj od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih 
zemljišč na območju občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem 
zmanjšati stroške pridelave. 
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11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

Vrednost: 6.600 € 

Opis podprograma 

Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11003 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti 
koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti, s ciljem povečevati 
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev. 

11010 - Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj ukrepa je vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj domačih živali z namenom povečanja 
obsega zavarovanj in zmanjšanja posledic in izgub nastalih zaradi bolezni živali. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 1.170 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na 
občinski ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Vrednost: 450 € 

Opis podprograma 

Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11007 - KGZS OE Novo mesto - tekoči transferji 
Vrednost: 450 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o državnih pomočeh je pred objavo javnega razpisa priglasitev ukrepov in odobritev s strani komisije. 
Zaradi prehodnega obdobja povezanega z Evropsko unijo in splošnega zmanjšanja sredstev za razpise za 
sofinanciranje se ukrepi realno zmanjšujejo. Tekoči transfer KGZS OE Novo mesto je predviden za sodelovanje pri 
pripravi in izvedbi razpisov. 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 1.300 € 

Opis podprograma 

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11008 - Zavetišča (azil) za živali 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v 
zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje 
kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. 
Nasledili smo pogodbo, ki jo ima sklenjeno Mestna občina Novo mesto in je ugodna zaradi pogodbe o 
sofinanciranju izgradnje zavetišča za živali. Do realizacije izdatka bo prišlo v primeru najdbe zapuščenih živali. 

 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 3.750 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 3.750 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

11009 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 3.750 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje izdatkov poteka na osnovi pristojbine za gozdne ceste, ki jo občine prejmejo v okviru prihodkov 
primerne porabe, preostali delež pa krije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet vzdrževanja so 
gozdne ceste v državnih gozdovih in v gozdovih v zasebni lasti. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 6.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije 
in oskrbe s toplotno energijo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, 
sončne energije, vetra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

12001 - Lokalni energetski koncept in energetska pisarna 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izvedbo energetskih pregledov javnih objektov, izdelavo načrta sanacije javnih objektov 
ter uvajanja OVE, uvedbo energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskih izkaznic ter izdelavo načrta 
spodbujanja in uvajanja URE za gospodarstvo in gospodinjstvo. Aktivnosti so predvidene v Akcijskem načrtu, ki je 
bil sprejet s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta Straža. Kot dodatni viri financiranja se predvidevajo viri s 
strani MOP, EU projektov ter lastnih virov gospodarstev in gospodinjstev. 

V letu 2013 se bo ustanovila energetska pisarna. V okviru energetske pisarne se bo svetovalo občanom in 
podjetnikov. 
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1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12079001 Oskrba s toplotno energijo 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Oskrba s toplotno energijo: gradnja in vzdrževanje toplovodov 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

12002 - Študija izvedljivosti daljinskega ogrevanja 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja je proučiti tehnično in ekonomsko upravičenost izgradnje sistema 
na daljinsko ogrevanje. S tem dokumentom si investitor zagotovi osnovo za nadaljnje aktivnosti na projektu. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 1.123.230 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. V letu 2013 je predvideno izvajanje obvezne GJS - vzdrževanje občinskih 
javnih cest in poti, površin za pešce in zelenih površin ter urejanje in čiščenje javnih površin v okviru režijskega 
obrata. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 1.123.230 € 

Opis glavnega programa 

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Občine Straža 58,175 km kategoriziranih občinskih cest in 
državne. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest bo obsegalo zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi, 
intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, 
obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme,) Stroški za potrebna dela po pravilniku o 
rednem vzdrževanju znašajo cca. 3.000 €/km ceste. Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest 
določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list 
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RS, št. 62/98). Glede na določila pravilnika bomo sestavili tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri 
bo osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Glede na to, da je 
vzdrževanje občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati. Dejavnost se 
bo izvajala v obliki koncesije, katera bo podeljena izbranemu ponudniku. Do podelitve nove koncesije bomo 
nadaljevali z realizacijo že podeljene koncesije za vzdrževanje CGP Novo mesto, ki jo je podelila Mestna občina 
Novo mesto. Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja 
občinskih cest, ki je odvisno od dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Vzdrževanje cest 
(letno in zimsko) se bo izvajalo v okviru režijskega obrata. 

 

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 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 71.500 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), 
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža, Zakon o gospodarskih 
javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

13021 - Odškodnine 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje odškodnine v primeru škodnega zahtevka. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 147.003 € 

13046 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in mostov - režijski 
obrat 

Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Med ukrepe spadajo pregledi, čiščenje vozišč in naprav za odvodnjavanje, manjše sanacije (krpanje udarnih jam), 
popravilo in utrjevanje bankin, popravilo oz. zamenjava ter vzdrževanje prometne opreme, zamenjava poškodovane 
prometne signalizacije, ročna in strojna košnja vzdolž cestišč, obsekovanje in obrezovanje drevja in grmičevja, 
čiščenje vozišča ob nezgodah in elementarju, obnova talnih označb na vozišču ter manjše sanacije spodnjega in 
zgornjega ustroja cestišča. Sredstva so namenjena tudi za nabavo gramoza za popravilo makadamskih cest in poti. 
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13047 - Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih posti in mostov - režijski 
obrat 

Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Med ukrepe spadajo priprave na zimsko službo (postavitev in odstranitev snežnih kolov ter zimske prometne 
signalizacije, pripravo deponij za posipni material) in izvajanje zimske službe (pluženje in posipanje, ter preventivno 
posipanje, čiščenje smernikov in prometnih znakov, odstranjevanje podrtih dreves in drugih ovir na cestišču).  
Poraba sredstev je močno odvisna od vsakoletnih vremenskih razmer in količine snežnih padavin. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 778.902 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 
poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

13002 - Preplastitve 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidene so preplastitve cest in javnih poti ki so še v makadamski izvedbi in zaradi tega povzročajo velike 
vzdrževalne stroške ter preplastitve dotrajanih obstoječih asfaltnih površin. Sredstva so namenjena tudi izdelava 
muld in ovir za umiritev prometa. 
Prioriteta preplastitev se določi na podlagi spomladanskega ogleda cest. 

 

13004 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju cest kot so površinske in globinske sanacije lokalnih cestišč, 
obnove robnikov in pločnikov, zalivanje reg na cestišču, sanacija muld in naprav za odvodnjavanje, sanacije cestnih 
objektov (podporni zidovi, odbojne ograje). 
Prioriteta sanacij se določi na podlagi spomladanskega ogleda cest. 

13024 - Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo občinskih cest 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo občinskih 
cest in izdelavo projektne dokumentacijo za ostale spremljajoče in obvezujoče projekte. 

13027 - Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 
Vrednost: 3.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mostu. Sredstva so namenjena tudi za strokovni pregled mostu s strani 
pooblaščene organizacije za raziskavo konstrukcij. 

13032 - Gradnja peš mostu Straža - Vavta vas 
Vrednost: 218.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je bila narejena projektna dokumentacija PGD za izgradnjo peš mostu preko reke Krke, ki bo 
povezovala naselji Straža - Vavta vas (lokacija pod Osnovno šolo Vavta vas). Dokumentacija je bila oddana na UE 
Novo mesto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca leta se predvideva izdelava projekta PZI.  
V letih 2013 in 1014  so sredstva namenjena za odkupe zemljišč, ter v nadaljevanju izgradnjo mostu 
in rekonstrukcijo povezovalne poti. Izvedba mostu je potrebna zaradi večjih dejavnikov: zagotavljanje varne peš 
poti za učence osnovne šole, povezava do rekreacijskih površin pri osnovni šoli za občane, povezovanje sprehajalnih 
poti, ter gradnja energetske kinete. Sredstva se bodo zagotovila tudi za parcelacije in ostale geodetske storitve. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0033 

 

13034 - Ureditev centra Straže 
Vrednost: 229.551 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije ter izvedbo rekonstrukcije ceste, izgradnjo parkirišč, 
pločnika in kolesarske steze. Sredstva so namenjena tudi za odkup zemljišč v centru Straže za potrebe navedene 
investicije ter za zagotavljanje investicijskega nadzora. 
Po projektu je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste vključno z razširitvijo mostu, izgradnja površine za mešan 
promet pešcev in kolesarjev ob cestišču ter izgradnja 35 bočnih parkirišč. Na tem odseku bodo zgrajeni tudi trije 
prehodi za pešce. 
Obnovljena bo tudi javna razsvetljava (sredstva za JR so na drugi PP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0007 

 

13035 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 228.651 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo pločnika in kolesarske steze, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo ceste.  
Istočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja javne razsvetljave, dograditev kanalizacijskega omrežja 
in zamenjava vodovodnega omrežja, za kar so sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. 
Sredstva so namenjena tudi za zagotovitev tehničnega nadzora nad investicijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0004 

13036 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043) 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za preostanek odkupa zemljišč, dokončanje projektne dokumentacije pločnika, kolesarske 
steze z javno razsvetljavo ob LC 295043 Bršljin-Prečna-Straža (pločnik Podgora). Sredstva se bodo zagotovila tudi 
za parcelacije in ostale geodetske storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0005 
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13039 - Ureditev cestnega vstopa v Dolenjo Stražo 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na PP 13039 se zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev SV dostopa bivše Dolenje 
Straže. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Predvideva se zaključek izdelave konec leta 2012 oziroma leta 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0002 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 85.965 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, 
banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah, Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

13006 - Urejanje mirujočega prometa 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bomo namenili urejanju parkirnih mest in izvajali ukrepe za preprečevanje nepravilnega parkiranja na 
pločnikih, zelenih površinah in drugih površinah, ki niso namenjene parkiranju.   

Predvidena je tudi najemnina za parkirna mesta ob železniški postaji. 

13013 - Avtobusna postaja 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi pregleda se bodo opravila najbolj potrebna vzdrževalna dela na avtobusni postaji v Straži.  

13017 - Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest 
Vrednost: 390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Baza cestnih podatkov (BCP) je bila vzpostavljena leta 2003. Vse spremembe na javnih poteh in cestah je potrebno 
vnašati v BCP in o tem poročati tudi državi. Na podlagi posredovanjih podatkov se izračuna tudi primerna poraba 
(eden izmed faktorjev je tudi dolžina javnih poti in cest). Sredstva v tej postavki so namenjena zunanjemu izvajalcu, 
ki je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila in je usposobljen za ugotavljanje in vnašanje sprememb v BCP.  

Sredstva so namenjena tudi za pripravo elaboratov za kategorizacijo cest in javnih poti, ki še niso kategorizirane. 

13022 - Postavitev novih avtobusnih postajališč 
Vrednost: 7.680 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za postavitev novih avtobusnih nadstrešnic na lokacijah kjer bodo ob rekonstrukciji cestišč 
zgrajena avtobusna postajališča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2012-2015: OB203-09-0017 

13033 - Pešpot pri mostu Straža-Vavtra vas 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je bila narejena projektna dokumentacija PGD za izgradnjo peš mostu preko reke Krke, ki bo 
povezovala naselji Straža - Vavta vas (lokacija pod Osnovno šolo Vavta vas). Dokumentacija je bila oddana na UE 
Novo mesto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca leta se predvideva izdelava projekta PZI.  
V letih 2013 so sredstva namenjena za rekonstrukcijo povezovalne poti pri izgradnji mostu čez reko Krko. Izvedba 
mostu je potrebna zaradi večjih dejavnikov: zagotavljanje varne peš poti za učence osnovne šole, povezava do 
rekreacijskih površin pri osnovni šoli za občane, povezovanje sprehajalnih poti, ter gradnja energetske kinete. 
Sredstva se bodo zagotovila tudi za parcelacije in ostale geodetske storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0033 

13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se je pričela izdelava projektne dokumentacije z GJI GC Zalog. Projektno dokumentacijo izdeluje 
ACER d.o.o. iz Novega mesta. Nameravana investicija izgradnje cestnega omrežja se bo pričela v letu 2013 in 
nadaljevala v prihodnjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0025 

 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 147.003 € 

13048 - Nakup in postavitev prometnih znakov ter usmer. signalizacije-
režijski obrat 

Vrednost: 4.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu nove in zamenjavi obstoječe vertikalne prometne signalizacije. Svet za preventivo in 
varnost v cestnem prometu in policija bodo na podlagi terenskega ogleda, priporočil in opažanj predlagali novo 
prometno signalizacijo (prometni znaki, ogledala, ovire za umiritev prometa).  
Sredstva so namenjena tudi postavitvi usmerjevalne signalizacije. 

13049 - Talne označbe - režijski obrat 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnavljanju cestnih talnih označb (prehodi za pešce, sredinske črte, 
avtobusna postajališča, parkirišča). 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 72.363 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na javnih cestah, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Straža, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

13018 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 3.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje predvideva sredstva za odpravo tekočih pomanjkljivosti (zamenjava žarnic, dušilk, regulatorjev 
idr.). Obnoviti je potrebno zaščito starejših kandelabrov na stiku z zemljo (antikorozijski premaz). 

13019 - Poraba električne energije za javno razsvetljavo - 
Vrednost: 16.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za javno razsvetljavo. 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 
Vrednost: 20.023 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  izgradnji oz. obnovi JR ob rekonstrukciji LC Na žago v centru Straža. 
Sredstva so namenjena tudi obnovitvi  javne razsvetljave, postavitvi dodatnih kandelabrov in svetilk JR. Obnavljati 
in zamenjati je potrebno dotrajane (zarjavele) kandelabre javne razsvetljave.  
V skladu z zakonodajo je potrebno vsako leto obnavljati načrt javne razsvetljave. 
 

13040 - JR Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 11.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave ob LC 295053 Straža-Hruševec, v naselju Hruševec 
(novogradnjo in nadzor). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0004 

13041 - JR RC R-2/419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 
Vrednost: 20.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto se bo izvedla prilagoditev obstoječe javne 
razsvetljave, telekomunikacijskega omrežja in elektro kabelska kanalizacije, za kar so namenjena sredstva na tej 
postavki. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0020 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 114.500 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na 
državnih cestah 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

13010 - Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 
4.980 

Vrednost: 46.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste RC R2-419/1203 od km 4.780 do km 4.980, v 
sklopu vzdrževalnih del v  javno korist (zamenjava voziščne konstrukcije, širitev obstoječega cestišča na širino 6m, 
umiritveni otoki, rekonstrukcija pločnika za pešce-steze za mešani promet pešcev in kolesarjev, izgradnja novega 
parkirišča na vstopu v Stražo, ter preureditev obstoječega parkirišča pred občinsko stavbo. Sočasno z rekonstrukcijo 
RC se na novo uredi odvodnavanje in vsa prometna signalizacija, vsi priključki z ustreznimi zavijalnimi radiji, uvozi 
do stanovanjskih objektov. V postavko so zajeti tudi odkupi zemljišč. 
Istočasno z rekonstrukcijo RC se izvede tudi obnova JR, TK omrežja, EKK, kanalizacije in vodovoda, za kar so 
sredstva predvidena na drugih PP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0020 

13028 - Rekonstrukcija križišča v Volavčah (Rekonstrukcija ceste R2-
419/1203 v naselju Potok od km 7350 do km 8550) 

Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo križišča v naselju Potok (Volavče) in 
bo služila kot podlaga za uvrstitev projekta v NRP pri DRSC. Dokumentacija mora ustrezati določilom podanih s 
strani Ministrstva za promet pod št. 37164-4/2009 z dne 21.02.2009.  
Priprava dokumentacije se navezuje na pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo R2-419/1203 skozi naselje Potok 
in bo izdelana v letih 2013-2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0021 

13029 - Rekonstrukcija ceste Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203) 
Vrednost: 20.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zaključku 2. faze investicije rekonstrukcije ceste Jurka vas-Potok (od km 6.900 do km 
7.350), ki bo končana do konca leta 2012. Sredstva vključujejo tudi izvedbo investicijskega nadzora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2012-2015: OB203-09-0002 
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13038 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste v naselju Potok in 
bo služila kot podlaga za uvrstitev projekta v NRP pri DRSC. Dokumentacija mora ustrezati določilom podanih s 
strani Ministrstva za promet pod št. 37164-4/2009 z dne 21.02.2009.  
Priprava dokumentacije se navezuje na pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo križišča v naselju Potok (Volavče) 
in bo izdelana v letih 2013-2014. 
Sredstva bodo porabljena tudi za nakup zemljišč, ki so potrebna za realizacijo projekta rekonstrukcije regionalne 
ceste skozi naselje Potok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016:OB203-09-0021 

13042 - Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 skozi naselje Vavta vas od km 5.400 
do km 6.100 

Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste RC R2-419/1203 
od km 5.400 do km 6.100 skozi naselje Vavta vas. Z izdelano projektno dokumentacijo bo možno pospešiti uvrstitev 
investicije v državni NRP. 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 73.033 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

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 
Vrednost: 44.320 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 44.320 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev 
enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

14001 - Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo m 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagana višina je planirana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto. 

14002 - Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dol 
Vrednost: 1.678 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka predstavlja izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko v letu 2013. Program štipendijske 
sheme za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto. Sredstva so planirana na podlagi planskega pisma 
Razvojnega centra. 

14003 - Stroški delovanja Garancijske sheme 
Vrednost: 2.208 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Transfer je namenjen za pokrivanje stroškov delovanja garancijske sheme na podlagi planskega pisma Razvojnega 
centra. 

14004 - Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja podj 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvojni center organizira različna izobraževanja za podjetnike. Občine pristopnice krijejo del stroškov iz naslova 
kotizacij oz. za izvedbo izobraževanja. 

14005 - Sofinanciranje mikrokreditne sheme za malo gospoda 
Vrednost: 1.334 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka predstavlja sofinanciranje dogovorjenih programov, katerih izvajalec je Razvojni center Novo 
mesto. Sredstva so planirana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto. 

14006 - Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetn 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža bo letos izvedla postopek sofinanciranja realnih obresti za podjetnike iz naše občine.  

14018 - Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu 
Vrednost: 7.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za program, ki je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi in inovativnosti v podjetništvu. V tem 
primeru gre za sodelovanje Razvojnega centra, ki pripravi razpise, izvede izbor, nagrado za najboljšo inovacijo 
podeli neposredno občina. Na ta način pospešujemo svobodno gospodarsko pobudo. 

14019 - LAS Dolenjska in Bela krajina 
Vrednost: 4.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS DBK je neprofitna oblika javno zasebnega lokalnega partnerstva za razvoj podeželja za območje Dolenjske in 
Bele Krajine z neposrednim upravljavcem LAS to je Razvojni center Novo mesto. V projekt je vključenih 14 občin 
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Dolenjske in Bele Krajine. Projekt se izvaja na osnovi podpisane pogodbe, ki tudi določa višino sredstev, ki jih za 
izvajanje aktivnosti LAS zagotavlja občina. 

 

14027 - Razvojna pisarna 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v letu 2013 namen odpreti razvojno pisarno za svetovanja podjetjem in pomoč pri izdelavi prijavne in 
investicijske dokumentacije. Svetovanje podjetje bo prevzel tudi zunanji svetovalec za podjetništvo in razpise. 

Pisarna bo nudila pomoč podjetjem in posameznikom pri izdelavi investicijske dokumentacije in izdelavi prijavnih 
vlog za nepovratna sredstva. Vključeno bo tudi svetovanje podjetjem pri odločitvah za posamezne poslovne 
priložnosti. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 28.713 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 18.851 € 

Opis podprograma 

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine 
- premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave ...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, 
razglednice). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

14008 - Tiskanje promocijskega gradiva 
Vrednost: 3.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje izdatke za tisk raznih zloženk, razglednic, brošur, promocijskega filma, CD-jev, majic, kap in 
ostalih podobnih izdelkov. 

14009 - Celostna podoba Občine 
Vrednost: 8.551 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za predstavljanje podobe občine Straža, kamor sodijo razni izdelki za promocijo. 

Iz te proračunske postavke se financirajo tudi zloženke, gradiva in nastopi na sejmih. V letu 2013 se bo začela 
priprava monografije o Občini Straža. 

14010 - Sofinanciranje programa turističnega društva 
Vrednost: 6.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Turistično društvo  Straža skrbi za  turizem v občini ter skrbi za  ohranjanje ljudskih običajev. Vsako leto organizira  
tradicionalno Straško jesen in v sklopu raznih praznikov, organizira pohode, organizira srečanje na Vzletišču Peter, 
srečanje na Frati, organizira ličkanje koruze pripravi salamiado, sodeluje pa tudi pri dogodkih, ki jih organizira 
Občina  ter ostala društva v Občini. Izdatek je planiran na podlagi plana društva. Sredstva s te postavke se bodo 
izplačevala na podlagi  javnega razpisa, ki ga izvede  občinska uprava. Po razpisu se z društvom podpiše pogodba. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 22.862 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih 
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje 
turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in 
vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

14013 - Sofinanciranje turističnih programov 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje turističnih programov, katere izvajajo društva v Občini Straža. Financiranje 
se izvede na podlagi razpisa do porabe sredstev. 

14014 - Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, 
kulturnih in vinogradniških poti 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za urejanje in označevanje poti po Občini Straža, v večji meri za ureditev poti in oznak v 
Biotopih Zalog, ureditev prireditvene površine, postavitev zunanjih fitnes naprav in zagotavljanje ustrezne 
promocije človeške ribice. V okviru postavke se lahko financirajo tudi druge sprehajalno-rekreacijske poti ter 
obvodne poti. 

14021 - Regionalna destinacijska organizacija - RDO 
Vrednost: 3.862 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RDO je nova organizacijska struktura slovenskega turizma, ki ima vlogo implementacije destinacijskega 
managmenta v prakso, destinacijska okolja so vezana na statistične regije države, kar v našem konkretnem primeru 
pomeni JV Slovenijo (Dolenjska, Bela Krajina in kočevsko-ribniško področje). Gre za projekt, ki ga koordinira 
Razvojni center Novo mesto pri katerem se bo izvajala regionalna promocija turizma za povečanje njegove 
prepoznavnosti na nacionalnem in globalnem trgu, organizacija bo povezovala in koordinirala javne partnerje, ki se 
ukvarjajo s turistično dejavnostjo, zadolžena bo za skrbništvo in pripravo integralnih regijskih turističnih  produktov. 
Aktivnosti in naloge se bodo izvajale v skladu s pogodbo, na osnovi katere občine udeleženke namenijo določena 
sredstva, ki so namenjena za lastno udeležbo oz. sofinanciranje integralnih regijskih turističnih projektov. 

14026 - Videosistem za prenos - panoramska kamera 
Vrednost: 3.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzpostavila se bo panoramska kamera, za namena prenosa kulturnih in naravnih vsebin. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 1.403.456 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 
Vrednost: 108.235 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanje narave na lokalni ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Vrednost: 108.235 € 

Opis podprograma 

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinske program varstva okolja, sofinanciranje 
projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje 
in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

15039 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje analitičnih in operativnih evidenc v zvezi z najeto infrastrukturo. Sredstva so 
določena na podlagi pogodbe o najemu komunalne infrastrukture. 

15040 - Subvencioniranje cen GJS 
Vrednost: 105.235 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen storitev GJS po poslovnem planu Komunale, ki jih občina plačuje 
kot razliko med ekonomskimi cenami storitve in ceno, ki je zaračunana občanom. 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 1.257.600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 133.805 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih 
odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

15002 - Ekološki otoki - gradbena dela 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev obstoječih ekoloških otokov, ter postavitev novih mest za zabojnike za 
gospodinjske odpadke. 

15003 - Nakup zabojnikov in kompostnikov 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup novih zabojnikov (postavitev novih oz. zamenjava iztrošenih kontejnerjev) za 
gospodinjske odpadke ter za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov. Predvidena je tudi nabava kompostnikov 
in nabava materiala za kompostnikov za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvih. Izdelan in postavljen bo tudi 
kompostnik za potrebe komunalne dejavnosti v občini. 

15013 - Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD 
Vrednost: 38.619 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža mora v proračunu zagotoviti sredstva za kritje stroškov nakupa in vzdrževanja opreme, ki je v najemu 
pri podjetju CeROD v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav. Občina pokriva 
2,91% celotne investicije podjetja CeROD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-00001 

15015 - Sanacija črnih odlagališč 
Vrednost: 1.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za sanacijo črnih odlagališč na parcelah v lasti Občine Straža. 

15016 - Zbirno-reciklažni center 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s področno zakonodajo mora občina zagotavljati prostor za ločeno zbiranje odpadkov - ZRC.  
Na osnovi pripravljene projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja je predvidena postavitev 
ZRC na lokaciji čistilne naprave Straža v naselju Sela. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo tehničnega nadzora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-0006 

15023 - Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakup materiala za izvedbo čistilnih akcij (rokavice, vreče) ter odvoz zbranih odpadkov v 
času čistilnih akcij. 

Poleg površin  in naravnih znamenitosti v občini se bo v letu 2013 očistil tudi izvir Obrh... 

 

15045 - Financiranje izgradnje CEROD II 
Vrednost: 64.487 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje centra za ravnanje z odpadki se bo izvajal v obdobju do leta 2015. Delež financiranja občine bo 
opredeljen s pogodbo in aneksi o izgradnji CEROD II. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0031 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 1.123.594 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o odvajanju komunalne 
odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

15006 - Provizija za nakazilo in obr. takse za obremenjevanje voda 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo provizije podjetju Komunala Novo mesto, d.o.o. za zaračunavanje, izterjavo, 
vplačevanje in poročanje v zvezi z okoljskimi dajatvami za odpadne vode. 
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15007 - Kanalizacijo Potok-Prapreče 
Vrednost: 812.051 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novogradnji kanalizacije Potok - Prapreče, izvajanju investicijskega nadzora in izdelavi 
projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0008 

 

15008 - Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kanalizacijo (geodetskih posnetkov, pridobitvi 
dovoljenj, soglasij), ter ureditvi katastra greznic. 

15010 - Rekonstrukcija kanalizacije 
Vrednost: 16.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za rekonstrukcije in obnove kanalizacije in jaškov, ter dograditev (podaljšanje) sekundarnih 
vodov na območju z že zgrajenim omrežjem. 
Sredstva so namenjena tudi za intervencijsko investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije. 

15012 - Čistilna naprava Straža 
Vrednost: 1.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu investicijskemu vzdrževanju čistilne naprave. 

15017 - Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 33.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) bo  zgrajen sekundarni kanal 
v cestišču lokalne ceste v Hruševcu. Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0004 

15031 - Kanalizacija - cesta Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203) 
Vrednost: 20.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju 2. faze projekta Rekonstrukcije ceste Jurke vasi v sklopu katerega bo zgrajena 
tudi fekalna kanalizacija v naselju Jurka vas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0002 

15043 - Kanalizacija RC R-2/419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 
4.980 

Vrednost: 20.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu rekonstrukcije RC R2-419/1203 se bo uredila kanalizacija. Sredstva so namenjena na novogradnjo in 
investicijski nadzor. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0020 

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 
Vrednost: 48.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji črpališča in tlačnega voda pod reko Krko ter izvedbi investicijskega nadzora.  
Sredstva so tudi za novelacijo projekta kanalizacije za del vasi med cesto in reko Krko ter za izvedbo in investicijski 
nadzor tega kanala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0006 

15046 - Porečje reke Krke 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Krke - 4. sklop". V projekt bo vključena izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja v 
aglomeraciji Vavta vas. Vključeni bodo krajši kanalizacijski vodi v naseljih Rumanja vas, Vavta vas in Straža ter 
celotna kanalizacija v naselju Podgora. V projekt bo vključena tudi nadgradnja čistilne naprave v Straži. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0008 

15048 - Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se je pričela izdelava projektne dokumentacije z GJI GC Zalog. Projektno dokumentacijo izdeluje 
ACER d.o.o. iz Novega mesta. Nameravana investicija izgradnje kanalizacijskega omrežja se bo pričela v letu 2013 
in nadaljevala v prihodnjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0025 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 4.200  € 

Opis podprograma 

Izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite - nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje 
nedovoljenih odpadov za avtomobile. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

15042 - Zmanjšanje smradu pri polivanju gnojevke 
Vrednost: 1.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pristop k projektu Zmanjšanje smradu ob polivanju gnojevke na ravni Občine Straža in 
sofinanciranje stroškov kmetom. 

15047 - Sanacija skal na Straškem hribu 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 bo komisija,  imenovala s strani župana, pripravila poziv občanom, z namenom pridobiti podatke o 
področjih, kjer obstaja nevarnost rušitve osamelih skal. Komisija bo področja pregledala, ter pripravila načrt 
varovanja pred naravnimi nesrečami.  

Občina bo občanom sofinancirala sanacijo skal. 

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Vrednost: 37.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 37.300 € 

Opis podprograma 

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

15014 - Črpališče Straža 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pregled črpališča pitne vode v Straži, izdelavo programa oz. predloga začetka posodobitve 
črpališča ter nujna vzdrževalna dela na črpališču pitne vode. 

15024 - Vodni viri 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje študije o izvedljivosti projekta za izdelavo vrtin za pridobivanje vodnih virov 
in toplih vrelcev. 

15027 - Vodenje katastra GJI 
Vrednost: 7.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture. 
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1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 
Vrednost: 321 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Vrednost: 321 € 

Opis podprograma 

Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola 
vodotokov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

15021 - Dejavnost Zavoda za varstvo okolja 
Vrednost: 321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju analiz kakovosti vode reke Krke in splošni deratizaciji brežin reke Krke. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 744.854 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).V letu 2013 je predvideno izvajanje obvezne GJS  - 
vzdrževanje občinskih javnih cest in poti, površin za pešce in zelenih površin ter urejanje in čiščenje javnih površin 
v okviru režijskega obrata. 

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 zemljišč(javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 65.447 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev  
sistema gospodarjenja s prostorom. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 354 € 

Opis podprograma 

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev 
in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o temeljni geodetski 
izmeri, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

16002 - Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 
Vrednost: 354 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se od 1.1.2003 dalje izvaja na podlagi določil Zakona o 
urejanju prostora, ki je na tem področju podaljšal veljavnost Zakona o stavbnih zemljiščih in 218. člena Zakona o 
graditvi objektov, ki predpisuje odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju. Poleg tega 
občina skrbi za bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki vsebuje potrebne podatke o 
objektih in površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, njihovi legi, namenu uporabe, komunalni 
opremljenosti, lastništvu in zavezancih za plačilo nadomestila. Navedena podatkovna baza je osnova za izdajo 
odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani Davčne uprave Republike Slovenije, zato 
mora občina skrbeti tudi za evidentiranje vseh sprememb podatkov, ki vplivajo na odmero nadomestila in sproti 
posodabljati bazo podatkov. 

Ustvarjena je bila baza s katere DURS črpa podatke za odmero nadomestila. To bazo pa je potrebno enkrat letno 
(pred odmero nadomestila) ažurirati. Spremembe se pojavljajo predvsem glede lastništva določenih zemljišč, 
površino nezazidanih stavbni zemljišč in podobno. V proračunsko postavko so vključene tudi storitve v pritožbenih 
postopkih na odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Vrednost: 10.000 € 

Opis podprograma 

Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave: nedovoljeni posegi v prostor. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.356.203 € 

16003 - Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 
Vrednost: 10.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Straža sedaj zaračunava komunalni prispevek na podlagi odloka o komunalnem prispevku, ki ga je 
sprejela Občina Straža. Skladno s področno zakonodajo mora občina zagotoviti zaračunavanje komunalnega 
prispevka na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč. Sredstva so namenjena za izdelavo programa 
opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna področja, ki se bodo urejala na podlagi OPPN, po sprejetem OPN. 

V letu 2013 bo občina izvedla program varstva okolja. Občinski program varstva okolja opredeljuje cilje in 
aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo. Občina bo zagotovila 
sodelovanje strokovne javnosti, interesentov s pripravo delavnic. Namen delavnic je predstavitev načinov, kako 
skozi OPVO dolgoročno cim bolje organizirati reševanje okoljskih problemov. V dokumentu OPVO se bo združilo 
vse opravljeno delo. Osnutek je tako pripravljen za predstavitev najširši javnosti. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 70.593 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16005 – Občinski prostorski načrt 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo oz. dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0011 

16009 – OPPN Straže 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek izdelave OPPN Straža. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0013 

 

16031 - Okoljsko poročilo za OPN in OPPN 
Vrednost: 3.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri sprejemanju in izdelavi občinskih  planskih aktov Ministrstvo pristojno za varstvo okolja predpiše  potrebnost 
izvedbe okoljskega poročila in dodatek k okoljskemu poročilu za varovana območja Skladno s pravilnikom o  
presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov na varovana območja. Pri tem postopku mora biti izvedena tudi 
revizija, ki je tudi vključena v predvidena proračunska sredstva. 

16034 - Prometne študije, idejne zasnove, strokovne podlag 
Vrednost: 500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki se predvideva sredstva za izdelavo idejna zasnove, podrobnejše strokovne 
podlage, študije lokacij, delavnice ipd. 

16043 - OPPN obvoznica Zalog 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo geodetskega načrta, ki je osnova za izdelavo idejne zasnove za obvoznico Zalog 
in v nadaljevanju za izdelavo podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Zalog. Jeseni 2012 je bila podpisana 
tripartitna pogodba med MONM in izdelovalcem projektne dokumentacije Dolenjsko projektivo d.o.o. iz Novega 
mesta, za izdelavo IDP rekonstrukcije oziroma novogradnje lokalne ceste LC 295053 Zalog - Straža v Občini Straža 
in dela LC 295052 Cegelnica-Češča vas-Zalog v Mestni občini Novo mesto. Sredstva so namenjena tudi 
geomehanske preiskave (vrtine), ker se objekti nahajajo na poplavnem območju. Projekt bo predvidoma zaključen v 
letu 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0012 

16053 - OPPN Straža-zahod 
Vrednost: 13.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske ureditve na 
območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. Z dokončanjem postopka OPN-ja bo občina plansko pridobila 
nova zemljišča za razvoj občine in s tem pravni okvir za prostorski razvoj. OPPN je podlaga za pripravo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj Občine Straža je da pripravi OPPN ureditve nove soseske z individualnimi 
hišami v nizih. Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskega načrta, strokovne podlage za urbanizem in GJI in 
izdelavo OPPN-ja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-0008 

16054 - OPPN Dolenja Straža 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske ureditve na 
območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. Z dokončanjem postopka OPN-ja bo občina plansko pridobila 
nova zemljišča za razvoj občine in s tem pravni okvir za prostorski razvoj. OPPN je podlaga za pripravo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj Občine Straža je da pripravi OPPN za razširitev obstoječega naselja. 
Oblikovanje in dimenzije parcel ter morfologija gradnje morajo smiselno povzeti značilnosti obstoječe suburbane 
gradnje na tem območju in smiselno nadaljevati gradbeno linijo vzdolž lokalne ceste ter pri tem upoštevati 
načrtovani profil te ceste. Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskega načrta, strokovne podlage za urbanizem in 
GJI in izdelavo OPPN-ja ter arheoloških raziskav. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-0009 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 326.766 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 288.690 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih 
zemljiščih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16035 - Regresiranje prevozov pitne vode 
Vrednost: 9.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za regresiranje za kamionsko dostavo pitne vode gospodinjstvom, tam kjer še ni 
vodovodnega omrežja. 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 
Vrednost: 121.181 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na 
območju Dolenjske", ki vključuje več dolenjskih občin.  
Po projektu je predvidena izgradnja novih primarnih vodov, posodobitev vodarn Jezero in Stopiče ter izgradnja 
štirih vodohranov, s čimer bodo dosežene hidravlične izboljšave na oskrbi s pitno vodo.  
Na območju občine Straža je predvidena zamenjava omrežja v dolžini 8 km ter izgradnja 100 m3 vodohrana v 
Dolenji Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža. 
Sredstva so namenjena tudi za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. 

V okviru projekta se bodo zamenjali oz. ukinili določeni odseki azbestnih vodovodov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0019 

16037 - Vodovod Drganja sela-Novi Ljuben 
Vrednost: 25.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v letu 2012 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za vodovod Novi Ljuben-
Drganja sela, ter vodenje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stroški izdelave dokumentacije se bodo 
delili med Občino Straža in Mestno Občino Novo mesto. Projekt bo izdelav v letu 2013. Investicija izgradnje 
vodovoda se predvideva v letih 2015 in 2016 in znaša za vsako leto posebej 287.640,00. 
Smotrna je izgradnja vodovoda na območju obeh občin, tako Občine Straža kot Mestne občine Novo mesto. V 
primeru, da se izgradnja ne namerava izvesti v Mestni občini tudi v občini Straža ni smiselna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2012-2015: OB203-11-0003 

16038 - Vodovod Podgora-Nova gora 
Vrednost: 15.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za 20 % zadržanega dela, ki ga bo občina poravnala ob zaključku investicije. Predvideva se 
da bo račun zapadel v leto 2013.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2012-2015: OB203-09-0009 

16040 - Rekonstrukcije vodovodov 
Vrednost: 21.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za dograditev krajših sekundarnih vodov na območju, za obnovo obstoječih sekundarnih 
vodov, ter za nepredvidene intervencije na vodovodnem omrežju. 

16041 - Vzdrževanje hidrantnega in vodovodnega omrežja 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo in zamenjavo hidrantov za zagotavljanje požarne vode, ter nakup in posodobitev 
hidrantnih omaric. 

16042 - Sofinanciranje gradnje vodovodnih priključkov 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje gradnje vodovodnih priključkov kot pomoč občanom pri priključevanju na 
vodovodno omrežje. 

16049 - Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 61.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta "Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053)" bo  zgrajen cevovod v 
cestišču lokalne ceste v Hruševcu. Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0004 

16050 - Vodovod RC R-2/419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 
Vrednost: 31.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu rekonstrukcije RC R2-419/1203 se bo zgradilo vodovodno omrežje. Sredstva so namenjena na 
novogradnjo in investicijski nadzor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0020 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 17.990 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16012 - Vzdrževalna dela na pokopališčih 
Vrednost: 13.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočim stroškom v zvezi s pokopališči (električna energija, voda, odvoz komunalnih 
odpadkov in sveč, ogrevanje mrliške vežice). V postavki so tudi stroški vzdrževanja mrliške vežice. 

V letu 2013 se predvideva nakup dveh klimatskih naprav za mrliško vežico. 

Iz te proračunske postavke se bo izvedla ureditev dodatnih parkirnih prostorov na pokopališču v Vavti vasi. Dodatna 
parkirišča so planirana na travnatih površinah ob obstoječem parkirnem prostoru. Parkirišče se bo uredilo s travnimi 
ploščami oz. bo v makadamski izvedbi.  

16014 - Ureditev grobišč 
Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za urejanje partizanskih, drugih grobišč in obeležij. Društva in organizacije, ki organizirajo 
vzdrževanje in urejanje grobišč, bodo sredstva dobila na podlagi programa urejanja. Sredstva bodo izplačana na 
podlagi zahtevka, ki mu morajo biti priloženi računi za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago. 

16017 - Upravljanje pokopališč 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške upravljanja z pokopališči in vzdrževanju ter nadgradnji programa za upravljanje 
pokopališč. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 13.771 € 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi 
ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih 
zemljiščih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16045 - Športni park Breza 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža je v sodelovanju z rekreativnim športnim društvom v letu 2012 pridobila vso dokumentacijo vključno 
z uporabnim dovoljenje za uto in paviljonskim objektom. V letu 2013 se predvideva sredstva za nakup opreme za 
športni park Breza. 
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16046 - Stadion Vavta vas 
Vrednost: 5.471 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževanja na stadionu v Vavti vasi. Sredstva so namenjena tudi za investicijsko 
vzdrževanje. 

16047 – Vaško jedro Dolenje Mraševo 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta se bo uredilo igrišče, ekološki otok in ureditev postajališča v Dolenjem Mraševu. Investicija se bo 
začela izvajati v letu 2013 in končala v letu 2014 

 

16048 - Otroška igrišča 
Vrednost: 6.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje otroških igrišč v občini ter za nakupe opreme. Sredstva na tej postavki so 
namenjena tudi za postavitev novega igrišča v Straži. 

V primeru prodaje igrišča pri blokih, se bodo sredstva na tej postavki namenila za ureditev igrišča na nadomestni 
lokaciji. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 19.315 € 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini 
Straža, Odlok o plakatiranju v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16010 - Javna tržnica 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu opreme za javno tržnico. 

16016 - Plakatiranje - ureditev plakatnih mest v občini 
Vrednost: 948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve plakatnih mest, ki bodo pripomogla k urejenemu stanju na tem 
področju.  

 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 147.003 € 
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16056 - Vzdrževanje ulic in javnih objektov - režijski obrat 
Vrednost: 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev mest za odpadke ter redno vzdrževanje le teh (vreče za smeti, čiščenje). Izvajajo 
se tudi plačila storitev. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 184.826 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 144.826 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih 
najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega 
prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16018 - Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 
Vrednost: 5.393 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče in  investicijsko vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov v lasti Občine. 

16019 - Stroški upravljanja s stanovanji in poslovnimi pr 
Vrednost: 3.433 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pooblastilne pogodbe z Zarjo d. d. Novo mesto omenjeno podjetje upravlja stanovanja in poslovne 
prostore v lasti občine Straža. Za omenjeno storitev Zarja d. d. mesečno izstavlja občini račune za upravljanje.  

16020 - Vlaganje v stanovanjske objekte 
Vrednost: 136.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora v skladu z 6. členom Statuta Občine Straža ustvarjati pogoje za gradnjo stanovanj in skrbeti za 
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Zaradi interesa socialnih upravičencev do najema stanovanjskih 
enot v Občini Straža ima občina v lasti eno stanovanje, ki bo na razpolago za ta namen. Na proračunski postavki so 
predvidena sredstva za nakup stanovanj nad kmetijsko zadrugo in Tušem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0034 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 167.815 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 104.456 € 

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, 
geodetske zadeve itd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih 
zemljiščih 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16021 - Urejanje "govejakov" in kopališč 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek urejanja govejekev v občini Straža, za namen dostopa do vode v primeru požara, 
ter kot turistično zanimivost. Govejeki so v Rumanji vasi, Vavti vasi, Jurki vasi, Straži, Selih, Hruševcu, Lokah in v 
Zalogu.V letošnjem letu se bodo v določenih govejakih uredila tudi kopališča in postavili se bodo splavi ter 
plavajoča obala. V okviru te postavke se bo postavila čolnarna. 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 
Vrednost: 91.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 se predvideva dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI za vso javno GJI v GC Zalog. Zaradi 
tega je potrebno tudi odkup posameznih zemljišč. Nameravana investicija izgradnje GJI se bo pričela v letu 2013 in 
nadaljevala do leta 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0025 

16052 - Urejanje občinskih zemljišč 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so v lasti Občine Straža. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 73.359 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani 
s konkretnim projektom. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiščih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

16023 - Nakup zemljišč v Občini Straža 
Vrednost: 61.559 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so zagotovljena za nakupe zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Straža, ki niso uvrščena v konkretne projekte v okviru NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0022 

16025 - Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacije, 
urejanje ZK stanja) 

Vrednost: 11.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so zagotovljena za stroške parcelacije, urejanje zemljiškoknjižnega stanja ter ostale geodetske 
zadeve, kot so npr. postavitev mejnikov ter priprava pogodb za vzpostavitev služnostne pravice, odkupov in plačilo 
služnosti. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 458.707 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju 
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 430.838 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva 
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
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17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 430.838 € 

Opis podprograma 

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih 
domov, nakup opreme za zdravstvene domove. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

17001 - Zdravstveni dom 
Vrednost: 430.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nadaljevanje adaptacije zdravstvenega doma, s katero smo pričeli v letu 
2012.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-10-0002 

 

17004 - Preventivni programi zdravja 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatek predstavlja sofinanciranje izvedbe različnih programov na področju izboljševanja zdravja občanov. 

 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Vrednost: 100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 100 € 

Opis podprograma 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih 
programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

17008 - Sofinanciranje cepljenja deklic proti HPV 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je aktivno vključila v  program boja proti HPV - humanemu virusu papiloma, ki povzroča rak na 
materničnem vratu.  Ker v letu 2012 ni bilo zanimanja za program cepljenja za deklice stare 12 let in ker država 
omogoča cepljenje  za deklice, v starosti 13-14 let  bomo program  cepljenja za leto 2013 opustili. V kolikor se bo 
pokazal interes ga bomo  ponovno pričeli izvajati v letu 2014. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 27.769 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 23.369 € 

Opis podprograma 

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, 
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

17006 - Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavarovane osebe 
Vrednost: 23.369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic izjavnih sredstev od 01.01.2012, dalje o pravicah iz javnih sredstev med 
katere spada tudi obvezno zdravstveno zavarovanje  odloča Center za socialno delo. Pravico do OZZ imajo občani, 
ki imajo stalno prebivališče v občini in ki niso zavezanci iz drugega naslova. Glede na število brezposelnosti 
predvidevamo, da bo število upravičencev iz meseca v mesec večja saj se pravica do OZZ ne vrača tako kot denarna 
socialna pomoč. Prispevek  za OZZ  se določi na podlagi povprečne  oktobrske plače v RS za preteklo leto  v višini 
2 %.  Predvidevamo, da bo v letu 2013 povprečno mesečno 65 zavarovancev.  

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 4.400 € 

Opis podprograma 

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in 
načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

17007 - Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško službo 
Vrednost: 4.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti  je za  vsako umrlo osebo treba ugotoviti čas in vzrok  smrti, kar lahko 
opravi le za to pooblaščeni zdravnik.  Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravstvenem 
delavcu, mora biti obduciran.  Strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po svoji presoji ali na željo 
svojcev odloči, da se  obdukcija opusti, če je vzrok smrti nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem 
soglaša. Minister, pristojen za zdravje je  predpisal natančnejše pogoje in način opravljanja mrliško pregledne 
službe, s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe v katerem je določeno, da mrliško 
pregledno službo zagotovi občinski organ. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 419.648 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 Programi v kulturi 
1804 Podpora posebnim skupinam 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 45.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 45.000 € 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih 
spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi 
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z 
dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 
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18014 - Obnova cerkva v občini 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlaga se sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov v višini proračunske postavke. Sredstva se delijo na 
podlagi razpisa. Objekti, ki kandidirajo na razpis morajo biti vpisani v register kulturne dediščine. 

18050 - Mlin v Vavti vasi 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 so predvidena nujna vzdrževalna dela in ureditev okolice. Namenjena so tudi sredstva za nakup. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-0003 

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 221.988 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, 
akvarije, arboretume ipd. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 81.312 € 

Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v 
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur,zbornikov, publikacij ipd.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18002 - Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 
Vrednost: 44.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 65. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v zvezi z Zakonom o knjižničarstvu  se 
določa, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene splošne knjižnice, svojim krajanom 
zagotoviti knjižničarsko dejavnost preko območnih knjižnice, tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega 
gradiva. Izračun stroškov za redno dejavnost je bil opravljen na podlagi števila članov knjižnice z območja naše 
občine, tako da so bili skupni planirani stroški redne dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu 



 

Stran 75 od 104 

proporcionalno porazdeljeni med vse občine za katere knjižnica opravlja svojo dejavnost. Dejavnost splošne 
Knjižnice Mirana Jarca sofinanciramo na podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov. 

18003 - Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM 
Vrednost: 8.521 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s 53. členom Zakona o knjižničarstvu so lokalne skupnosti prav tako dolžne prispevati sredstva za knjižnico 
gradivo. Znesek se določi glede na število prebivalcev in glede na standard, ki ga določi Ministrstvo za kulturo. 
Sofinanciranje nakupa knjig Knjižnice Mirana Jarca izvajamo na podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi 
mesečnih zahtevkov. 

18005 - Sofinanciranje revije RAST 
Vrednost: 410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Revija Rast izhaja od leta 1990 in je naslednica trebanjske Samorastniške besede. Njena izdajateljica je Mestna 
občina Novo mesto, soizdajateljice pa so Občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, 
Semič, Staža, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk in založba Goga. Predstavniki teh občin in Goge so člani 
sveta revije. Izhajanje revije omogočajo Mestna občina Novo mesto, Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, 
občine soizdajateljice, naročniki in sponzorji. Izhaja na dva meseca. Za revijo Rast financiramo soizdajateljske 
stroške, na podlagi pogodbe z MO Novo mesto. 

18011 - Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži 
Vrednost: 19.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciramo delno zaposlitev bibiliotekarke ter hkrati sofinanciramo  zaposlitev knjižničarke 30 ur tedensko, tako 
da je knjižnica odprta vse delovne dni v tednu. 

18018 - Hiša kulture 
Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi obnove Kulturnega doma se je knjižnica preselila na železniško postajo v Straži.  Za najem prostorov 
mesečno plačujemo najemnino na podlagi računov . Iz te postavke se bo plačevala tudi električna energija in 
komunala. 

Del sredstev iz te postavke se bo namenilo tudi za obnovo dodatnega prostora. 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 7.200 € 

Opis podprograma 

Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), 
kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih 
skladov in javnih agencij na področju kulture. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18006 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada 
Vrednost: 1.000 € 



 

Stran 76 od 104 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ustanovitvijo sklada je slovenska država izkazala skrb za ohranjanje in razvoj bogate tradicije slovenskega 
ljubiteljstva, saj se je tudi skozenj od čitalništva do najnovejših mednarodnih uspehov naših najvidnejših sestavov 
vzpostavljala in izoblikovala slovenska nacionalna identiteta. JSKD se uveljavlja kot nosilec neinstitucionalnih 
kulturnih projektov in je hkrati pomemben posrednik kulturnih programov poklicnih kulturnih ustanov. Sklad z 58 
izpostavami po vsej Sloveniji (ena od teh je v Novem mestu) predstavlja dobro organizirano prireditveno, kulturno 
izobraževalno in posredniško mrežo, ki pomeni enega najpomembnejših generatorjev kulturnega življenja v državi, 
sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor. Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva sklad iz sredstev 
državnega proračuna in drugih javnih sredstev, ki so namenjena ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, iz lastnih 
prihodkov ter z dotacijami, darili in iz drugih virov. Organizirajo ali soorganizirajo ljubiteljske in druge kulturne 
prireditve, izobraževalne in vzgojne oblike, izdajaj publikacije, podeljujejo priznanja za najvidnejše dosežke ter 
nudijo strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom in njihovim zvezam, ter opravljajo kulturno 
posredniške in druge kulturno organizacijske naloge za lokalne skupnosti. Program JSKD sofinanciramo na podlagi 
pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi zahtevkov. 

18016 - Prireditve v Občini Straža 
Vrednost: 6.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov organizacije prireditev, ki jih organizira Občina Straža v sodelovanju 
z društvi.(Poletni dnevi, Dan na Krki, Teden mobilnosti, Teden otroka, Martinovanje ..) 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 35.220 € 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, 
srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje 
programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. 

03 - ŽUPAN 
Vrednost: 64.825 € 

18010 - Donacija društvom - županova sredstva 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se podelijo na podlagi vloge za sofinanciranje posameznih aktivnosti društev. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18007 - Sofinanciranje programov društev na področju kulture 
Vrednost: 12.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju  kulturnih programov in projektov v Občini Straža, Meril in kriterijev za 
vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža in 6. člena Statuta 
Občine Straža,  občina vsako leto objavlja  Javni razpis za financiranje kulturnih programov v Občini Straža, na 
podlagi katerega se lahko društva v občini, ki se ukvarjajo s kulturo dejavnostjo  javijo na razpis. Sredstva se 
razdelijo na podlagi predvidenih sredstev, Pravilnika in Meril, ki so sestavni del Pravilnika 
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18043 - Kulturne prireditve 
Vrednost: 5.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju  kulturnih programov in projektov v Občini Straža, Meril in kriterijev za 
vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža in 6. člena Statuta 
Občine Straža, objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža Javni razpis za financiranje kulturnih programov 
v Občini Straža med katere spadajo tudi kulturne prireditve, na podlagi razpisa se lahko društva v občini, ki se 
ukvarjajo s kulturo javijo na razpis. Sredstva so razdeljena na podlagi predvidenih sredstev, Pravilnika in Meril, ki 
so sestavni del Pravilnika.  

18045 - Javni zavod za kulturo, šport, izobraževanje in turizem 
Vrednost: 17.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni so stroški za pričetek delovanja javnega zavoda, začetna vlaganja v zavod, katera področja in namen se 
bo podrobneje opredelilo z odlokom o ustanovitvi. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 6.426 € 

Opis podprograma 

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 29.934 € 

18013 - Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM) 
Vrednost: 6.176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka namenjena sofinanciranju lokalnega TV programa. Z nakupom nove kamere in honorarjem za 
snemalca - poročevalca bodo dogodki v Občini Straža bolj pokriti in opaženi v medijih.  

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18030 - Plačilo avtorskih honorarjev SAZAS 
Vrednost: 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Združenje SAZAS je neprofitna organizacija za kolektivno zaščito glasbene avtorske pravice, kot jo določa Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3).Nastopa kot vmesni člen med avtorji glasbenih del in uporabniki 
glasbe. Avtorjem omogoča ustrezno zaščito njihovih del, uporabnikom pa zagotavlja zakonit dostop do celotnega 
svetovnega glasbenega repertoarja. Združenje SAZAS v imenu domačih in tujih avtorjev izdaja dovoljenja 
uporabnikom za javno uporabo glasbenih avtorskih del, pobira nadomestila za javno uporabo glasbe na področju 
Republike Slovenije in jih deli med avtorje oziroma imetnike avtorske pravice. Ob vsaki izvedeni prireditvi se 
podajo podatki o izvedenih delih za katere SAZAS obračuna nadomestilo za uporabo izvedenih del. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 174.150 € 
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Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih 
centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18044 - Kulturni dom v Straži 
Vrednost: 161.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje kulturnega doma, kot je električna 
energija, komunala, varovanje, čiščenje, kurjava, vzdrževanje dvigala... 

V letu 2013 se planira, da bomo dvorano, avlo in sejno sobo opremili še z avdiovizualno opremo ter osvetlitvijo 
odra  (ozvočenje, razsvetlitev odra, video projekcija).  Sredstva so namenjena tudi za nakup opreme in dokončanje 
del, katera niso bila pogojena z pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Uredila se bo tudi okolica. 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2012-2015: OB203-11-0001 

 

18046 - Vaški dom Drganja sela 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije PGD za legalizacijo vaškega doma na Drganjih 
selih, nakupa zemljišč ter začetek obnove vaškega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-0004 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 12.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, 
narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 13.100 € 

Opis podprograma 

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Statut Občine Straža, Pravilnik za 
vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18022 - Pomoč posameznikom, društvom (invalidi,) 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se predvidi sofinanciranje odprave arhitektonski ovir invalidom posameznikom. Financira se 
lahko posamezniku ali društvu za točno dogovorjen projekt in obseg. Financirajo se tudi ostale aktivnosti v zvezi z 
izboljšanjem socialnega oz. družbenega položaja invalida ali humanitarne  organizacije.  

18023 - Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij 
Vrednost: 10.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter 
društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Pogojev in meril za 
vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža  in 6. člena 
Statuta Občine Straža letno objavlja, Javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na področju 
humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini 
Straža. Na podlagi javnega razpisa se lahko prijavijo društva, ki  izvajajo humanitarne dejavnosti. Sredstva so 
razdeljena na podlagi predvidenih sredstev, Pravilnika in Pogojev, ki so sestavni del Pravilnika. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 140.160 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 
18059002 Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 87.260 € 

Opis podprograma 

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade 
za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje 
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok 
in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 
športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov 
(dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju  športnih programov v Občini Straža, Pogoji, merila in 
kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odlok o proračunu Občine Straža, Statut Občine Straža. 

03 - ŽUPAN 
Vrednost: 64.825 € 
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18028 - Nagrade posameznikom - županova sredstva 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kot nagrada posameznikom za dosežke na športnem področju in za izvedbo treningov. 
Sredstva se podeljujejo na podlagi vloge do porabe sredstev. 

18029 - Dotacije društvom - županova sredstva 
Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kot dotacija društvom za dosežke na športnem področju oz. za izvajanje aktivnosti. Sredstva 
se podeljujejo na podlagi vloge do porabe sredstev. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18025 - Športna dejavnost kot preventivni program zdravja 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za proračunska sredstva namenjena sofinanciranju najema športnih objektov v občini za potrebe rekreacije in 
športa, ter za organiziranje aktivnosti za krepitev zdravja. 

18027 - Sofinanciranje programov na področju športa 
Vrednost: 48.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 10. člena Zakona o športu, Pravilnika o vrednotenju  športnih programov v Občini Straža, Pogojev, meril 
in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža  in 6. člena 
Statuta Občine Straža, objavlja Občina Straža, javni razpis za financiranje programov športa v Občini Straža. Na 
podlagi javnega razpisa se lahko prijavijo društva, ki  izvajajo športne dejavnosti v občini. Sredstva so razdeljena na 
podlagi predvidenih sredstev, Pravilnika in Pogojev, ki so sestavni del Pravilnika. Občinski svet določi tudi letni 
program športa v Občini Straža, ki je tudi podlaga za delitev sredstev po posameznih področjih. 

18049 - Veslaški center Straža 
Vrednost: 37.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se izdeluje idejni projekt za veslaški center. V letu 2013 se bo poplačala pogodbena vrednost storitev v 
zvezi s projektno dokumentacijo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2012-2015: OB203-11-0002 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 12.420 € 

Opis podprograma 

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi 
študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok 
in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, 
nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivskih 
dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o 
samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

18012 - E-dostopne točke 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme za dostopanje do interneta in s tem do svetovnega spleta. Z 
razpisom bomo pravnim osebam omogočili postavitve E-točk s tem, da sami financirajo dostop  do omrežja in 
prostor, občina pa zagotovi računalniško opremo. Postavili bomo tudi e-dostopne točke in info točke pred prostori 
Občine Straža. 

18015 - Novoletna obdaritev otrok 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup daril za obdaritev otrok v mesecu decembru - Dedek Mraz. 

18017 - Sofinanciranje dejavnosti društev (delo z mladimi) 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev na pri delu z mladimi,  kot so programi;  zaključna 
prireditev Bralna značka, Evropa v šoli, Igre brez meja, Vele izlet po Sloveniji, Tabor mladih, ki jih organizira DPM 
Mojca in v katere so vključeni tudi otroci iz Občine Straža. 

18026 - Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije 
Vrednost: 520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Agencije za šport Novo mesto - je javni zavod, ki ga je ustanovila Skupščina občine Novo mesto in deluje od 1.11. 
1993. Zaradi zakonskih sprememb je bil 27.11.1997 ponovno izdan odlok o ustanovitvi zavoda, katerega 
ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Registrirana je za izvajanje predšolskega, 
osnovnošolskega ter srednješolskega programa. Sredstva so namenjena sofinanciranju Agencije, ki na območju 
Dolenjske skrbi za pripravo in organizacijo športnih tekmovanj na različnih področjih. Z Agencijo je  vsako leto 
podpisana pogodba na podlagi katere se izvrši tekoči transfer. 

 

18047 - Mladinski dom Prapreče 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije PGD za legalizacijo mladinskega doma Prapreče, 
parcelacijo in nakupa zemljišča ter začetek obnove. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-12-0005 

18048 - Mladinski dom Rumanja vas 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V letu 2013 se bo zaključila priprava projektne dokumentacije za legalizacijo mladinskega doma v Rumanji vasi. 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 1.580.758 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
1906 Pomoč  šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 578.296 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 578.296 € 

Opis podprograma 

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v 
vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

19001 - Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev 
Vrednost: 448.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 28. člena  Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko med ceno programov in plačilom 
staršem zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne 
stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo 
starši stalno prebivališče. Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo na njenem 
območju začasno prebivališče, če je eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS. V Vrtcu Krkine lučke je 9. 
oddelkov  v katere je vključenih 156. otrok. 6. oddelkov se nahaja v vrtcu Krkine lučke en oddelek v osnovni šoli in 
trije oddelki se nahajajo v  dislocirani enoti v Straži.  

19002 - Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev (vrtci 
izven občine) 

Vrednost: 90.758 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 28. člena  Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko med ceno programov in plačilom 
staršem zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne 
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stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo 
starši stalno prebivališče. Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo na njenem 
območju začasno prebivališče, če je eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS. Izdatek pomeni regresiranje 
oskrbe v vrtcih izven občine in sicer na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev  za program vrtca. V zunanje vrtce 
je v tem trenutku vključenih 27. otrok.   

19003 - Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih 
Vrednost: 34.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 28.a členom Zakona o vrtcih sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za 
izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost 
ustanoviteljica. (dodatna strokovna pomoč, spremljevalec gibalno oviranega otroka, računalniške storitve v vrtcu, 
ogledi gledaliških predstav, kritje nadomeščanja bolniških odsotnosti delavk vrtcu). Stroški so planirani na podlagi 
finančnega načrta OŠ. 

 

19004 - Financiranje športnih dejavnosti 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja, tudi sredstva za izvedbo plavalnega tečaja v vrtcu, s čimer se omogoča, da otroci v starostni dobi 
4-5 let že osvojijo plavanje brez dodatnih pripomočkov ter telovadbo za otroke v starosti 1-6 let, ker le-ti v času 
obiska varstva ne morejo koristiti kapacitet telovadnice. 

19022 - Nabava opreme za vrtec 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti zagotavljajo tudi sredstva za opremo v 
javnih vrtcih. Predvidena je vgradnja dveh klim za igralnice skupine Miške in Pikapolonice, 4. mize in stoli za 
skupino Polžki, 6 garderobnih omar za vrtec v Straži, računalniška miza za računalnik v vrtcu v Straži, nizka 
omarica za skupino Zajci, plastični ležalniki, PVC omarica za igrače. Sredstva so planirana na podlagi plana in 
usklajevanja z OŠ. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 973.787 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega 
šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 1.020.093 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovni šoli (za prostore in opremo osnovne šole in druge materialne stroške, 
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovni šoli, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, 
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na 
področju izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

19006 - Materialni stroški - OŠ Vavta vas 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz proračuna občine v skladu z 
normativi in standardi, krijejo materialni stroški. Višina proračunske postavke je planirana na podlagi lanskoletne 
realizacija z upoštevanjem predvidene rasti cen, sicer pa gre za redne materialne stroške OŠ Vavta vas (elektriko, 
komunalo, ogrevanje, zavarovanje). Stroški so planirani na podlagi potreb Osnovne šole. Poleg materialnih stroškov 
v višini 30.680,00 eur, pa krijemo tudi brezplačna kosila otrokom iz socialno šibkejših družin v, ki minimalno 
presegajo cenzus po katerem bi bili upravičeni, do subvencioniranja s strani države v višini 3.820,00 eur,, ter 
notranjo revizijo v višini 3.500 eur. 

19007 - Dodatni program 
Vrednost: 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V dodatni program se vključuje delitev športne vzgoje, stroški povezani z nadarjenimi učenci (testiranje učencev, 
stroški mentorjev, materialni stroški srečanj nadarjenih učencev, delovanje pevskih zborov, varstvo vozačev, 
izvedba predavanj, seminarjev in gledaliških predstav) ter tečajne oblike (prevoz za plavalni tečaj in sofinanciranje 
uporabe bazena in podobno). Proračunska postavka je ocenjena na podlagi finančnega načrta OŠ. 

19011 - Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto 
Vrednost: 2.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol določa, da občina 
ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni 
dogovor. Proračunska postavka je planirana na podlagi stroškov iz leta 2012. 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vzdrževalna dela v učilnicah Osnovne šole in telovadnice. Predvideva se zamenjava talnih 
oblog in lakiranje, ter obnova sanitarij .Proračunska postavka je oblikovana na podlagi potreb, ki jih je utemeljilo  

 

19016 - Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 
Vrednost: 100.262 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je kot samostojna uvrščena v proračun, zaradi prijave na razpis Fundacije za šport. Rekonstrukcija se bo 
izvedla v skladu z idejnim  projektom. S posodobitvijo telovadnice bo OŠ pridobila dodatne površine za izvajanje 
telesne vzgoje, ter bodo bistveno izboljšani pogoji za izvajanje pouka in rekreacije. Predvidena je ureditev igrišča za 
odbojko,  ureditev večnamenskega igrišča (za košarko, rokomet) ureditev prostora za met krogle in jame za skok v 
daljino, predvideva se tudi posodobitev tekaške steze, razsvetljava..  

Sredstva so namenjena le za delno obnovo, v primeru pozitivnega odgovora s strani Fundacije za šport, bomo s 
prerazporeditvijo iz drugih postavk zagotovili dodatna sredstva. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0028 

19018 - Tekmovanja učencev v znanju 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se osnovni šoli sofinancira tekmovanja iz znanja, tako da se sredstva namenijo za dosežke, udeležbo 
in organizacijo tekmovanj. 

 

19019 - Sofinanciranje kulturnih dni in naravoslovnih dni 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, ki jih morajo osnovne šole izvesti v skladu 
s predmetnikom in učnim načrtom (Ogled galerije Božidarja Jakca, Muzejska delavnica in ogled mestnih 
znamenitosti, Cankarjev dom-Latino jazz, živalski vrt, Kostanjevica-kraški svet, zaključne ekskurzije) 

19020 - Računalniška oprema 
Vrednost: 3.293 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovne šole za sofinanciranje nakupa računalniške strojne in programske opreme kandidirajo na razpis Ministrstva 
za šolstvo in šport, ki šolam v določenem deležu sofinancira nakup odobrene opreme Sredstva lokalne skupnosti so 
namenjena sofinanciranju tistega dela sredstev, ki ga mora za nakup zagotoviti šola.  
V kolikor se OŠ ne javil na razpis MŠŠ se ji za nakup računalniške opreme sofinancira 35 %, vrednosti kupljenih 
sredstev. 
OŠ predvideva, da bo v letošnjem letu potrebovala 5. računalnikov za računalniško učilnico, prenosnik za  prireditve 
sestanke, 2. računalnika za knjižico in barvni tiskalnik, računalnik za učilnico fizike, dva računalnika z prvi in drugi 
razred ter laserski tiskalnik za tajništvo.  

19021 - Raziskovalne naloge 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen je spodbujati raziskovalno delo v OŠ, zato so sredstva namenjena raziskovalnemu delu osnovnošolcev na 
predmetni stopnji. To je nadgradnja projektnega dela v osnovni šoli. 

 

19023 - Program pospeševanja izobraževanja dejavnosti 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se financira ali sofinancira različne projekte, ki se nanašajo na nove vsebine na področje 
izobraževanja, kot npr. projekt Spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo poklicne vzgoje v osnovni šoli in 
podobno, kar predstavlja za učence ali drugo ciljno skupino neko novo vsebino ali pridobitev. Sredstva se namenijo 
za zgodnje učenje tujega jezika v tretjem razredu in izredno izobraževanje pedagogov. 

19024 - Nabava opreme in sredstev za delo 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To postavka je  namenjena za najnujnejša vzdrževala dela na opremi in sredstvih za delo. 

19025 - Financiranje šole v naravi 
Vrednost: 7.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za financiranje nadstandardnega programa šole v naravi. Šolo v naravi za peti razred je sofinanciralo MŠŠ, 
ostalo občina.  S plačevanjem nadstandardnega programa torej financiranje šole v naravi za tretji in sedmi razred ter 
del 5. razreda bi s tem razbremenili predvsem starše. 3. razred - Dom Jurček Kočevje; 5. razred - Dom Trilobit 
Javorniški rovt ter 7. razred  - Dom Bohinj.     

 

19027 - Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža bo v letu 2013 ustanovila proračunski sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico. V sklad 
bo v tem letu nakazala 100.000 €. 

Sredstva na tej postavki se bodo v naslednjih letih porabljala za izdelavo projektne dokumentacije, idejna zasnova, 
PGD, PZI, PID za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo, dozidavo, energetsko sancijo osnovne šole s 
telovadnico ter ostale spremljajoče projektne dokumentacije, katere se ne morejo predvideti pred izdelavo projekta. 
Projekt bo zasnovan, da bo možna fazna oz. gradnja posameznih delov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0024 

19028 - Energetska sanacija OŠ Vavta vas s telovadnico 
Vrednost: 698.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je v letu 2012 javila na razpis Ministrstva za energetsko sanacijo stavb v lasti občine. Investicija naj bi 
se začela maja 2013. Sredstva so namenjena za začetek energetske sanacije objekta OŠ Vavta vas, vrtca in 
telovadnice (zamenjava ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva in kurilnice-peč na lesne sekance in pelete). V 
primeru, da ne bomo uspešni na razpisu bomo izvedli le delno obnovo, obnovo kurilnice, ter zamenjavo peči. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-09-0029 

19031 - Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 
Vrednost: 49.883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je v letu 2012 javila na javni razpis Fundacije za šport. V letu 2013 se predvideva obnova telovadnice in 
sicer (zamenjava tribun, plezalna stena, obloge sten...) 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2013-2016: OB203-11-0009 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 13.201 € 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, 
zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, 
nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Zakon o glasbenih šolah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

19010 - Sofinanciranje oddelka glasbene šole v Straži 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža bo s sredstvi zagotovila povračilo stroškov za delovanje oddelka glasbene šole v Straži. 

19013 - Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo 
Vrednost: 10.701 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol določa, da občina 
ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni 
dogovor. Proračunska postavka je ocenjena na podlagi stroškov iz leta 2012. 

 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

Vrednost: 3.755 € 

Opis podprograma 

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, 
računalniško opismenjevanje in informatika. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

19014 - Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše 
Vrednost: 3.755 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posvetovalnica opravlja storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju storitev izvaja 
naslednje dejavnosti; vzgojno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov, 
svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno 
dejavnost, ki vključuje tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici. Namen 
izvajanja teh dejavnosti je kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno namenjena učencu, pri odpravljanju 
njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 28.675 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 28.175 € 

Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, 
subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju 
šolskih prevozov. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

19008 - Regresiranje prevozov v šolo 
Vrednost: 26.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora občina zagotavljati sredstva za 
prevoze učencev, ki obiskujejo OŠ v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Delno prevoze izvaja Veolija 
glavnino prevozov pa se izvaja z  šolskim kombibusom.  

 

19009 - Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami 
Vrednost: 1.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine so skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžne zagotavljati brezplačen prevoz za  otroke s posebnimi 
potrebami v OŠ, razen za prevoze  učencev s posebnimi potrebami od pouka prostih dnevih. Občina trenutno prevoz 
plačuje za dva učenca.  

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 

Vrednost: 500 € 

Opis podprograma 

Pomoči v srednjem šolstvu: regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodbe o sofinanciranju šolskih prevozov. 

03 - ŽUPAN 
Vrednost: 64.825 € 

19015 - Mladinski projekti - županova sredstva 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunskimi postavkami razpolaga župan z odredbo ali s sklepom, in sicer so sredstva predvidena za različne 
namene od kulture, športa do mladinskih projektov.  
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19069003 - Štipendije 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

19030 - Vplačila v sklad za štipendiranje 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vplačila v skladu se bodo zagotovila za socialno ogrožene dijake in študente za štipendije. Izplačila iz sklada se 
bodo razdelila na podlagi sprejetega odloka. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 128.913 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 8.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 8.300 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in 
za rejnike). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 



 

Stran 90 od 104 

20001 - Prispevek družinam novorojencev 
Vrednost: 8.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postopek dodelitve prispevka družinam novorojencev se vodi skladno s sprejetim Pravilnikom o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža in Sklepa o višini enkratnega denarnega prispevka za 
novorojence v Občini Straža. Izplačilo se izvrši na podlagi izdane odločbe. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 120.613 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 11.829 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, 
financiranje družinskega pomočnika. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

20002 - Financiranje družinskega pomočnika 
Vrednost: 11.829 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega 
pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali 
težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba) 
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član 
(eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi 18. člena zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim 
delovnim časom od polnega. O navedeni pravici z odločbo odloča Center za socialno delo, občina pa je dolžna 
zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 109.339  € 
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Opis podprograma 

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, 
sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, 
dnevne centre in centre za pomoč na domu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, 
Stanovanjski zakon. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

20003 - Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni zavodi 
Vrednost: 62.507 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila ocenjena in namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih 
socialno varstvenih zavodih. Obveznost občine je kritje razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov. Odločbo o 
upravičenosti izda Center za socialno delo v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev. Cene storitev  so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS. Št.: 87/06). 
Cene dodatne oskrbe se usklajujejo na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, praviloma dvakrat letno, in 
sicer 1. januarja in 1. julija. V zavodih imamo nameščenih 12 oseb za katere delno  plačujemo institucionalno 
varstvo, ker sami nimajo dovolj lastnih sredstev oz. nimajo svojcev, ki bi lahko plačevali razliko.  Oskrbovanci so 
nameščeni  v DSO Novo mesto, Impoljca, VDC Novo mesto, Prizma Ponikve in DSO Metlika.  

20004 - Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu 
Vrednost: 26.832 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna lokalne skupnosti. Poleg 
že uveljavljene dostave toplega obroka hrane za starejše občane je že sklenjena pogodba z Domom starejših občanov 
Novo mesto o izvajanju javne službe pomoči na domu. Izdatek je namenjen za kritje stroškov strokovne priprave, 
vodenja in koordiniranja pri izvajanju storitve in se mesečno plačuje izvajalcu. Prav tako je občina po določilih 
Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem uporabnikom pomoči na domu v višini 50% cene. 
Poleg tega pa je občina na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, 
dolžna pokriti preostanek cene storitev vsem upravičencem, ki jim je z Odločbo Centra za socialno delo priznana 
oprostitev plačila storitve.  

20017 - Program oskrbe starejših občanov v občini Straža 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preverijo se potrebe in dostopnost programov namenjenim starejšim občanom v Občini Straža. Na podlagi le tega se 
nato pripravi idejna zasnova,  za umestitev doma starejših občanov ali varovanih stanovanj v občini , ki bo podlaga 
za iskanje investitorja. V primeru drugačne rešitve, ki izhaja iz programa oskrbe starejših, pa se pripravi izvedbeni 
načrt. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 8.325 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi 
stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle 
brez dedičev 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža, Zakon o socialnem varstvu. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

20005 - Sofinanciranje stanarin 
Vrednost: 3.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona je do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem 
stanovanju, ki je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin upravičen do subvencije najemnine. O upravičenosti in višini subvencije 
odloča Center za socialno delo Novo mesto. Za  izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino 
najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. V tem trenutku subvencioniramo stanarino 5. 
osebam iz občine Straža. 

20006 - Pogrebni stroški 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini straža se plačilo oz. doplačilo pogrebnih stroškov 
izvrši za pokojnika, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in nima 
zavezancev, ki go ga po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati, vendar ne več kot to 
določa Sklep o višini nujnih stroškov pogreba in višine pogrebnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

20009 - Sofinanciranje letovanja otrok 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območna organizacija Rdečega Križa bo tudi v letu 2013 pripravila letovanje otrok. Letovanja se  udeležijo otroci iz 
območja občine Straža. Medsebojno sodelovanje uredimo z pogodbo. 

20010 - Enkratna socialna denarna pomoč občanom 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dodelitev enkratne denarne socialne pomoči opredeljuje  Pravilniku o dodeljevanju socialne pomoči v Občini 
Straža.  Vlagatelj vloži vlogo na Centru za socialno delo, ki vlogo dopolni z svojim mnenjem in jo posreduje v 
obravnavo na občino. Na podlagi vloge, mnenje Centra in ostalih priloženih prilog se z odločbo dodeli višina 
enkratne denarne pomoč. Sredstva so predvidena tudi za dodeljevanje socialne pomoči občanom, ki prejemajo 
minimalno plačo in v tekočem letu niso prejeli vsaj dveh plač. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 13.120 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s 
področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, 
gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

20007 - Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto) 
Vrednost: 5.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiran proračunski izdatek je delež Občine Straža za delovanje organizacije RK Novo mesto v letu 2012 Iz te 
postavke se krije program za socialno dejavnost (srečanje in novoletna obdaritev starostnikov) ter za delovanje OZ 
RK -  materialni stroški  ter  BOD sekretarke) 

 

20008 - Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancirajo se programi društev na socialnem področju, za katere se pojavijo potrebe med samim letom. Preko 
društev se lahko pomaga tudi posameznikom v okviru socialne pomoči. 

20011 - Srečanje krvodajalcev 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža je  skupaj z Območno organizacijo Rdečega Križa  organizirala srečanje krvodajalcev. 

20015 - Objekt bivšega vrtca v Straži 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za tekoče stroške (npr. komunalne storitve, električna energija..), manjša vzdrževalna dela in 
investicijsko vzdrževalna dela. V objektu se nahaja dislocirana enota vrtca Krkine lučke pri  OŠ s tremi oddelki. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 20.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

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 

Vrednost: 5.000 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozebe, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

23001 - Sredstva obvez.rezerve- rezerv.sklad po ZJF 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša itd. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 15.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 15.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o javnih financah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 6.361.203 € 

23002 - Tekoča proračunska rezerva 
Vrednost: 15.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti splošno proračunsko rezervacijo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri načrtovanju proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 7.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

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 
Vrednost: 7.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 7.500 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev 
enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 7.500 € 

14025 - Ustanovitev gospodarske družbe 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ustanovitev gospodarske družbe, pri čemer gre za dolgoročno naložbo v kapitalske deleže. 
Sredstva se zagotovijo za povečanje kapitalskih deležev v družbah, ki so v lasti občine. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB203-09-0007 - Ureditev centra Straže 

Namen in cilj 

Namen projekta je izboljšati ureditev centra Straže ter zagotoviti urejene parkirne površine s hodniki za pešce. 
Ureditev centra Straže bo zagotovilo kakovostno, varnejše in urejeno bivanje občanov v Občini Straža. Sredstva so 
namenjena za rekonstrukcijo zemljišča od avtobusne postaje do železniške postaje v Straži 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB203-09-0033 - Gradnja peš mostu Straža - Vavta vas 

Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja peš mostu preko reke Krke, ki bo povezoval naselji Straža - Vavta vas. Cilj je 
izboljšanje prometno varnost pešcev in kolesarjev. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, 
odkupe zemljišč ter v nadaljevanju za izgradnjo peš mostu preko reke Krke, ki bo povezoval naselji Straža - Vavta 
vas (lokacija pod Osnovno šolo Vavta vas). Izvedba mostu je potrebna zaradi večih dejavnikov: zagotavljanje varne 
peš poti za učence osnovne šole, povezava do rekreacijskih površin pri osnovni šoli za občane, povezovanje 
sprehajalnih poti. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-11-0004 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. Uredila se bo javna razsvetljava, 
pločnik za mešani promet, postavila avtobusna postajališča, kot tudi izvedla gradnja kanalizacije in vodovoda, ki se 
izkazujeta na ločenih podprogramih proračuna. 

Stanje projekta 

Odkupljenih je večina zemljišč, dokončanje projektne dokumentacije pločnika, kolesarske steze z JR. 

OB203-11-0005 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. Sredstva bodo zagotovljena za odkupe 
zemljišč, projektno dokumentacijo in gradnjo ob LC 295043 Bršljin-Prečna-Straža (pločnik Podgora). 

Stanje projekta 

V pripravi. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB203-09-0017 - Postavitev novih avtobusnih postajališč 

Namen in cilj 

Namen projekta je zamenjava dotrajanih avtobusnih postajališč. Z zamenjavo avtobusnih postajališč se bo zagotovil 
ustrezen prostor za čakanje avtobusa po krajih. Izboljšala se bo tudi podoba občine. 

Stanje projekta 

Postavljene so vsa avtobusna postajališča. Sredstva so namenjena za morebitna dodatna postajališča. 
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB203-09-0002 - Sofinanciranje rekonstrukcije ceste Jurka vas 

Namen in cilj 

Cilj projekta je predvsem zagotoviti varno povezavo za pešce od OŠ v Vavti vasi, skozi Jurko vas do naselja Potok. 
Projekt se izvaja v okviru rekonstrukcije državne ceste na navedeni relaciji. Rekonstrukcija bo izvedena v treh fazah. 
Občina je izvedla rekonstrukcijo gradnje hodnika za pešce, javno razsvetljavo ter izvedla rekonstrukcijo vodovoda. 

Stanje projekta 

V letu 2009 je bila podpisana z izvajalcem pogodba za izvedbo tretje faze - od OŠ Vavta vas do naselja Jurka vas. 
Izdelava te faze je bila zaključena v letu 2010. Po uvrstitvi v državni proračun se predvideva nadaljevanje obnove 
ceste skozi naselje Jurka vas. 

OB203-09-0020 - Rekonstrukcija RC Straža-Novo mesto 

Namen in cilj 

Cilj investicije je sofinanciranje rekonstrukcije RC R2-419/1203, v sklopu vzdrževalnih del v javno korist: 
zamenjava voziščne konstrukcije, širitev obstoječega cestišča, umeritveni otoki, rekonstrukcija pločnika za pešce-
kolesarje, izgradnja novega parkirnega mesta, izgradnja vodovoda, kanalizacije, JR. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-09-0021 - Rekonstrukcija ceste skozi naselje Potok 

Namen in cilj 

Rekonstrukcija križišča v Volavčah je nujno potrebna zaradi izboljšanja prometne varnosti saj je na omenjenem 
križišču veliko nesreč, tudi s smrtnim izidom. Cilj je zagotoviti varno udeležbo voznikov in pešcev v prometu. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-12-0007 – Ureditev cestnega vstopa v Dolenjo Stražo 

Namen in cilj 

Izdelala se bo  projektna dokumentacija za ureditev SV dostopa bivše Dolenje Straže. Predvideva se zaključek 
izdelave  ureditve v letu 2015. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB203-09-0031 - Sofinanciranje izgradnje regijskega centra 

Namen in cilj 

Zagotavljanje ustrezno odlaganje odpadkov.  

Stanje projekta 

Se izvaja. 

OB203-12-0001 – Nakup in vzdrževanje opreme v najemu v CeROD 

Namen in cilj 

Namen CEROD-a II je izgradnja MBO - izgradnja centra mešanih komunalnih odpadkov. 

Stanje projekta 

Se izvaja. 
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OB203-12-0006 – Zbirno reciklažni center 

Namen in cilj 

V skladu s področno zakonodajo mora občina zagotavljati prostor za ločeno zbiranje odpadkov - ZRC.  
Na osnovi pripravljene projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja je predvidena postavitev 
ZRC na lokaciji čistilne naprave Straža v naselju Sela. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo tehničnega nadzora. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB203-09-0008 - Kanalizacija Potok - Prapreče 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zmanjšanje onesnaževanja okolja in vodotokov. 

Stanje projekta 

Prva faza izgradnje kanalizacije v naselju Volavče je končana. Druga faza v naselju Potok in Prapreče se bo izvajala 
v letih 2013. 

OB203-11-0006 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 

Namen in cilj 

Projekt zajema izgradnjo črpališča in kanalizacije Jurka vas. Cilj projekta je zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
vodotokov. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-11-0008 - Porečje reke Krke - sklop 4,5,6 

Namen in cilj 

Aglomeracijo Vavta vas izvesti tako, da bo 95 % ljudi priključenih na kanalizacijsko omrežje. V okviru projekta se 
bo v tej aglomeraciji izgradilo manjkajoče kanalizacijsko omrežje in nadgradila čistilna naprava. 

Stanje projekta 

V pripravi idejni projekt in ostala dokumentacija 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB203-09-0019 - Hidravlične izboljšave 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšanje hidravličnih parametrov ter zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju. 

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB203-09-0011 – Občinski prostorski načrt 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za morebitno dopolnitev občinskega prostorskega načrta 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB203-09-0012 - OPPN obvoznica Zalog 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti v naselju Zalog, izboljšanje stanovanjskih in bivanjskih pogojev 
občanov. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-09-0013 - OPPN Center Straža 

Namen in cilj 

OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske ureditvene pogoje na področjih ki jih predvideva 
krovni dokument OPN. Z dokončanjem postopka OPN bo občina plansko pridobila nova zemljišča za razvoj občine 
in s tem pravni okvir za prostorski razvoj. Cilj je urediti center Straže in opredeliti prostor za izvajanje centralnih 
dejavnosti. 

Stanje projekta 

Aktiven. 

OB203-12-0009 - OPPN Dolenja Straža 

Namen in cilj 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske ureditve na 
območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. Z dokončanjem postopka OPN-ja bo občina plansko pridobila 
nova zemljišča za razvoj občine in s tem pravni okvir za prostorski razvoj. OPPN je podlaga za pripravo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj Občine Straža je da pripravi OPPN za razširitev obstoječega naselja. 
Oblikovanje in dimenzije parcel ter morfologija gradnje morajo smiselno povzeti značilnosti obstoječe suburbane 
gradnje na tem območju in smiselno nadaljevati gradbeno linijo vzdolž lokalne ceste ter pri tem upoštevati 
načrtovani profil te ceste. Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskega načrta, strokovne podlage za urbanizem in 
GJI in izdelavo OPPN-ja ter arheoloških raziskav. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-12-0008 - OPPN Straža-zahod 

Namen in cilj 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske ureditve na 
območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. Z dokončanjem postopka OPN-ja bo občina plansko pridobila 
nova zemljišča za razvoj občine in s tem pravni okvir za prostorski razvoj. OPPN je podlaga za pripravo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj Občine Straža je da pripravi OPPN ureditve nove soseske z individualnimi 
hišami v nizih. Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskega načrta, strokovne podlage za urbanizem in GJI in 
izdelavo OPPN-ja. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB203-09-0009 - Vodovod Podgora-Nova gora 

Namen in cilj 

Namen oz. cilj je zagotoviti pitno in požarno vodo za prebivalce Podgore in za lastnike objektov na vinorodnem 
okolišu Nova gora. Sredstva so predvidena za začetek gradnje vodovoda in vodohrana Nova gora ter vodovodnih 
priključkov. Z izgradnjo vodovoda Nova gora bomo prebivalcem naselja in lastnikom objektov zagotovili pitno in 
požarno vodo. 

Stanje projekta 

V letu 2012 se bo investicija zaključila. Planirano je, da zapade zadnji račun v leto 2013. 
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OB203-11-0003 - Vodovod Drganja sela-Novi Ljuben 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotoviti tekočo vodo iz vodovoda na vinogradniškem področju Novega Ljubna za stanovalce ter 
zidanice. 

Stanje projekta 

V pripravi - pridobivanje projektne dokumentacije. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB203-09-0034 - Vlaganja v stanovanjske objekte 

Namen in cilj 

Občina mora v skladu z 6. členom Statuta Občine Straža ustvarjati pogoje za gradnjo stanovanj in skrbeti za 
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Cilj je zagotavljanje stanovanj socialno ogroženim družinam. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB203-09-0025 - Gospodarska cona Zalog 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo idejne zasnove ter PGD in PZI gospodarske javne infrastrukture za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. V nadaljnjih letih bo investicija uresničevala naslednje cilje: pospeševanje gospodarstva, 
zagotavljanje novih delovnih mest, izboljšanje bivalnih pogojev v naseljih znotraj občine Straža. V gospodarski coni 
Zalog se bo v letih 2013-2016 uredilo cestno omrežje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje…. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB203-09-0022 - Nakup zemljišč v Občini Straža 

Namen in cilj 

Sredstva se planirajo v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Straža. 

Stanje projekta 

Aktiven. Planira se tudi nakup zemljišč kategoriziranih cest. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB203-10-0002 - Obnova zdravstvenega doma Straža 

Namen in cilj 

Občina Straža namerava obnoviti Zdravstveni dom Straža. Načrtovana naložba je nujna iz vidika zagotavljanja 
normalnih prostorskih in ostalih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti v občini Straža. S tem je dana možnost 
delovanja in razširitve zdravstvene dejavnosti za vse starostne skupine prebivalcev občine. Razlog za investicijo je 
potreba občine, da z obnovo in modernizacijo Zdravstvenega doma Straža kot objekta infrastrukture za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti, pridobi večje in primernejše prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter s tem 
dostopnost visoko kakovostnih zdravstvenih storitev čim širšemu krogu uporabnikov. Trenutno je v prostorih 
Zdravstvenega doma Straža omogočeno zgolj splošno zdravstvo. S tem bo omogočena večja dostopnost 
zdravstvenim storitvam, hkrati pa bo investicija prispevala k večjemu obisku, saj je do sedaj pretežni del prebivalcev 
uporabljal zdravstvene storitve v mestni občini Novo mesto. Zaradi utesnjenosti in prostorske omejenosti v 
Zdravstvenem domu Straža do sedaj ni bilo mogoče izvajati Nujne medicinske pomoči ter zdravstvenega varstva 
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predšolskih otrok in mladine. Z obnovo Zdravstvenega doma Straža bo le-ta pridobila ustreznejše prostore, 
prostornejše čakalnice in dodatne ambulante, ter tako svojo dejavnost razširila tudi na zdravstveno varstvo 
predšolskih otrok in mladine. 

Stanje projekta 

Pridobljena so sredstva na JR za sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje - projekt v izvajanju. V letu 2012 smo 
se javili tudi na razpis za energetsko sanacijo stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB203-11-0001 - Kulturni dom v Straži 

Namen in cilj 

Cilji: zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti, dvig dostopnosti kulturnih dobrin občanom, 
zagotovitev dostopnosti do vseh etaž v stavbi za invalide, prispevek h kakovostnejšemu življenju občanov, prenova, 
oživljanje in modernizacija podeželja, uvajanje novih tehnologij pri izvajanju kulturnih (intermedijska umetnost), 
kar bi omogočilo, da se kultura digitalizira, prezentira in decentralizira itd. 

Stanje projekta 

Prejeta sredstva s strani MKGP, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter SVLR po 23. členu ZFO-1, v 
skladu z odločbo in pogodbo. Dela so se končala v letu 2012. V letu 2013 se še predvideva ureditev ozvočenja ter 
dodatne opreme.  

18059001 - Programi športa 

OB203-11-0002 - Veslaški center Straža 

Namen in cilj 

V letu 2013 se bo poplačala naročena projektna dokumentacija 

Stanje projekta 

Se izvaja. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB203-09-0024- Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je posodobitev športnega parka pri OŠ Vavta vas, kot objekta javne športne 
infrastrukture, ki bo združeval funkcije trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, 
hokej, odbojka.  

Stanje projekta 

Občina bo v letu 2013 ustanovila sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico. Sredstva za nakazilo v sklad 
so predvidena tudi za leto 2014. 

OB203-09-0028 - Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je posodobitev športnega parka pri OŠ Vavta vas, kot objekta javne športne 
infrastrukture, ki bo združeval funkcije trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, 
hokej, odbojka. 

Stanje projekta 

V pripravi. V letu 2012 smo se javili na razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje projekta. 
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OB203-09-0029 - Energetska sanacija OŠ Vavta vas 

Namen in cilj 

Namen sanacije OŠ Vavta vas je zmanjšanje stroškov ogrevanja, izboljšanje pogojev za učence in učitelje ter 
zmanjševanje onesnaževanja okolja. Obnovil se bo celoten ovoj stavbe (šola, telovadnica in vrtec), zamenjava 
stavbnega pohištva ter zamenjava kurilne naprave. 

Stanje projekta 

Občina se je v letu 2012 javila na razpis za energetsko sanacijo stavb, ki so v lasti občine. Investicija naj bi se 
izvedla v maja 2013. 

OB203-11-0009 - Obnova telovadnice 

Namen in cilj 

Namen je obnoviti in sanirati notranjost telovadnice pri OŠ Vavta vas, zaradi dotrajanosti objekta in opreme. 

Stanje projekta 

V pripravi. V letu 2012 se bomo javili na razpis Fundacije za šport. Investicija naj bi se izvedla v letu 2013. 

18029001 – Ohranjanje kulturne dediščine 

OB203-12-0003 – Mlin v Vavti vasi 

Namen in cilj 

V letu 2013 so predvidena nujna vzdrževalna dela in ureditev okolice. V letu 2014 pa odkup zemljišč in začetek 
obnove mlina. 

Stanje projekta 

V pripravi.  

  

 


