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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 

79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 

ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list 

RS, št. 07/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet  Občine Straža na _____. seji, dne,______________________ 

sprejel 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU 

OBČINE STRAŽA ZA LETO 2015 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2015  določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 

obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

            

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      v EUR 

__________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                         Proračun leta 2015 

__________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.205.326 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)      3.020.044  

 70 DAVČNI PRIHODKI       2.346.041 

  700 Davki na dohodek in dobiček     1.925.856 

  703 Davki na premoženje         380.845 

  704 Domači davki na blago in storitve          39.340 

 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI           674.003 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      290.690 

  711 Takse in pristojbine              1.611 

  712 Globe in druge denarne kazni          18.227 

  714 Drugi nedavčni prihodki         363.475 

 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI         539.019 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev     539.019 

 

 73 PREJETE DONACIJE                 541 

  730 Prejete donacije iz domačih virov                 541 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI        645.722 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    184.904 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU   460.818 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200714&stevilka=600
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      4.481.671 

 40 TEKOČI ODHODKI          931.708 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        309.295 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         50.034 

  402 Izdatki za blago in storitve         496.736 

  403 Plačila domačih obresti           10.643 

  409 Rezerve             65.000 

 

 41 TEKOČI TRANSFERI       1.066.870 

  410 Subvencije           106.877 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        561.552 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      154.116 

  413 Drugi tekoči domači transferi        244.325 

 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI      2.450.593  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     2.450.593 

 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI           32.500 

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

                 18.000 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom        14.500 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                       - 276.344 

__________________________________________________________________________ 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                         Proračun leta 2015 

__________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (750+751+752)                    0 

 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   0 

  750 Prejeta vračila danih posojil        0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev                    0 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije       0 

 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (440+441+442+443)             0 

 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       0 

  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb           0 

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIHDELEŽEV  

 (IV.-V.)               0 

__________________________________________________________________________ 

 RAČUN FINANCIRANJA 
__________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                Proračun leta 2015 

__________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)           290.020 

 50 ZADOLŽEVANJE          290.020 
 500 Domače zadolževanje            290.020 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            20.000 
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 55 ODPLAČILA DOLGA            20.000 

  550 Odplačila domačega dolga           20.000 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       -6.324 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE           270.020 

  (VII.-VIII.)                     

            

XI. NETO FINANCIRANJE           276.344 

  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 

_______________________________________________________________________ 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

        DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA            6.324 

  

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 

programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 

podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 

temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

III.  POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, 

tudi  prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo. 

   

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za 

isti namen.  

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 

proračuna. 

 

Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na 

določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje 

dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij. 

 

Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj 

posameznega glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi programi do višine 20% in da 

prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20% 

posameznega področja. 
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Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na 

posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti. 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 

občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 

vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 

sprejetem proračunu. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika. 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca 

na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 

storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov.  

 

Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 

tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov  tekočega leta samo na 

podlagi odločitve župana. 

8. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2015 vplačevala v 

dva sklada in sicer: 

Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR in 

Sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico v višini 50.000 EUR 

 

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 5.000,00 EUR. 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 

namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 

občinski svet. 
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IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA DRŽAVE 

 

9. člen 

(upravljanje s sredstvi) 

 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko 

Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti 

naložbe 

 

Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem 

prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev 

oziroma za izvrševanje občinskega proračuna. 

 

10. člen 

(nakup nepremičnin) 

 

Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine. 

 

11. člen 

(odpis dolgov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih 

imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500,00 EUR . 

 

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno 

plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo 

možnosti za plačilo dolga dolžnika. 

 

Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov 

ni pravočasno plačan.  

 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

12. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Občina se bo  v letu 2015 zadolžila v višini 152.118,72 EUR. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v 

letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000, 00 EUR. 

 

13. člen 

(obseg zadolževanja javnega zavoda) 

 

Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 

2015 zadolži do skupne višine 100.000,00 EUR . 

 

14. člen 

(likvidnostno posojilo) 
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Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 

odloči o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in mora biti odplačano do konca 

proračunskega leta. 

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 

(začasno financiranje v letu 2015) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 

uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

16. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka:  41000-4/2014- 

Straža, dne  _______ 2015 

      

 Župan  

Občine Straža  
 Dušan Krštinc, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 10 od 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uvod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 11 od 140 

1. UVOD 

 

 
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so 

obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Pri pregledu proračunov občin za 

posamezno proračunsko leto je Ministrstvo za finance v preteklih letih ugotavljalo, da je pristop občin 

pri oblikovanju tega dokumenta zelo neenoten, čeprav so predpisi za njegovo sestavo enotni. 

 

Ministrstvo za finance poskuša občinam pri pripravi enotno oblikovanih proračunov pomagati že od leta 

2001 s pripravo proračunskega priročnika. V letu 2005 so vse občine, poleg proračunskega priročnika, 

prejele tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo 

občinskih proračunov. V letu 2006 je bilo v zvezi s pripravo proračunov občin uvedenih več novosti. Z 

uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 

57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) je bila s 1. 1. 2006 prvič uvedena programska klasifikacija 

izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno 

pripravo in sestavo občinskih proračunov. Ker so bili proračuni občin pogosto sestavljeni brez finančnih 

načrtov ožjih delov občin, pa so bila v proračunskem priročniku za leto 2006 dana tudi podrobna 

navodila za vključevanje prihodkov in odhodkov ožjih delov občin v proračun občine. Iz poslanih 

proračunov nekaj zadnjih let je razvidno, da občine pri sestavi splošnega in posebnega dela proračuna 

upoštevajo veljavne predpise, težave pa še vedno nastajajo predvsem pri sestavi načrta razvojnih 

programov, obrazložitev in odloka, s katerim se sprejme občinski proračun. 

 

Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov je pripravljen za pripravo proračuna za leto 

2015. Iz njegove vsebine je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo Ministrstvo 

za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje 

preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa 

odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme 

so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe: 

- kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije), 

- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in 

- za kaj se porabljajo javna sredstva. 

 

Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s 

področja javnih financ. 

 

Vsebina proračunskega priročnika za sestavo občinski proračun za leto 2015 se tako kot v 

proračunskem priročniku v preteklih letih nanaša na: 

- pravne podlage s področja javnih financ in računovodstva s poudarkom na predpisih, 

pomembnih za vse občine, 

- temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskih proračunov, 

- pripravo občinskega proračuna (postopek, klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, 

strukturo, vzorec proračuna), 

- dokumente za sestavo občinskega proračuna (dokumenti, predloženi občinskemu svetu, vsebina 

odloka o proračunu občine, vzorec odloka o proračunu občine). 

 

V proračunskem predpisih za pripravo občinskega proračuna za leto 2015 ni bistvenih novosti glede 

sestave proračuna. V posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih 

nepravilnosti pri pregledu proračunov za  pretekla leta. 
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2. PRAVNE PODLAGE 

 

 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi 

se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. 

 

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov 

občine uporabijo naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr. In 

101/13); v nadaljevanju: ZJF), 

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),  

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 

88/05-popr.,138/06 in 108/08)  

- Pravilnik o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 138/06). 

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 

 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 

(Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11). 

 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10); v nadaljevanju: UEM), 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: 

ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v 

nadaljevanju: ZJU). 

 

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 

pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-

ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju: ZSPDSPS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 

 

3. GLOBALNA IZHODIŠČA IN POJASNILA POJMOV 

 

Zakon o financiranju občin, objavljen z dne 30. 11. 2006, od 1. 1. 2007 je uveljavil nov način 

financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, 

prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. Ministrstvo za finance je na podlagi navedenih 

določb 13., 14. in 15. člena Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 

57/08; v nadaljevanju: ZFO-1) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o 

prihodkih občine iz glavarine in zneske finančne izravnave. Rebalans proračuna Republike Slovenije za 

leto 2012 (Uradni list RS, št 37/12) je bil sprejet na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 11. 

05. 2012 in objavljena v Uradnem listu. Na isti seji je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in 
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dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 

37/12). 

 

Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek 

primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe ter pripadajočih 

sredstev finančne izravnave.  

 

Proračun občine za leto 2015 je načrtovan na podlagi izračuna primerne porabe, ki ga je pripravilo 

Ministrstvo za finance, in sicer za proračunska obdobja 2015 in 2016. 

 

Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v 

skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini 

skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in 

obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne primerne porabe.  

 

Občinam se tako kot prihodek iz dohodnine in izravnave odstopa po ZFO-1 tedensko po enakih deležih, 

začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana ter po postopku in na način, ki sta 

določena s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 

138/06). Odstopljena dohodnina občinam se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, 

odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine 

evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina – odstopljeni vir občinam. 

 

Prvo nakazilo odstopljene dohodnine bodo občine prejele januarja 2015 in nato do konca proračunskega 

leta vsako sredo oziroma naslednji delovni dan, če sreda ni delovni dan.  

 

I. Pojasnila pojmov  
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in 

javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, 

starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. 

V letu 2014 ni bilo pripravljen predlog sprememb proračuna RS za leto 2015, zato občinam ni bil poslan 

predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, kot to predvideva 14. 

člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 

2015 (Uradni list RS, št. 101/136, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 

95/14;) (ZIPRS1415) v 46. členu določa povprečnino za leto 2015 v višini 525,00 EUR. 

 

V okviru priprave rebalansa državnega proračuna za leto 2015 je Vlada RS v oktobru 2014 začela z 

občinami pogajanja o višini povprečnine za leto 2015. Zaradi nezadostnega obsega dohodnine za 

financiranje primerne porabe, izračunane na podlagi povprečnine, določene v 46. členu ZIPRS1415 

(525,00 EUR), bi obveznosti državnega proračuna iz naslova finančne izravnave namreč presegle 

možnosti, ki jih daje rebalans državnega proračuna za leto 2015. 

 

29. januarja 2015 so Vlada RS in reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in 

Združenje občin Slovenije) podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga predvideva 11. 

člen ZFO-1 (dogovor). Dan kasneje, 30. januarja 2015, sta bila v Državni zbor RS poslani Predlog 

Rebalansa proračuna RS za leto 2015 in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415.  

 

V Dogovoru in 8. členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415 je povprečnina za 

obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 določena v višini 525,00 EUR in za obdobje od 1.7.2015 do 

31.12.2015 v višini 500,83 EUR. Predlog navedenega zakona v 9. členu tudi določa, da občinam, pri 

katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena 
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ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1.4.2015 dalje pripadajo prihodki od dohodnine le do višine 

primerne porabe. 

 

V letu 2015 bodo z vidika izračuna primerne porabe tako uveljavljena tri obdobja. Zato so pripravljeni 

trije predhodni izračuni dohodnine, primerne porabe in finančne izravnave; 

- Prvi izračun upošteva povprečnino v višini 525 EUR, 

- Drugi izračun upošteva povprečnino v višini 525 EUR in določilo 9. člena predloga Zakona o 

premembah in dopolnitvah ZIŠRS1415, da občinam pripadajo prihodki od dohodnine le do višine 

primerne porabe, 

- Tretji izračun upošteva povprečnino v višini 500,83 EUR in določilo 9. člena, navedeno v prejšnji 

alineji. 

 

Primerna poraba in povprečnina 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in 

javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, 

starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. 

 

Število prebivalcev  

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer se 

zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z 

izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče 

v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prebivalci). Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v 

katerem se ugotavlja primerna poraba občine.  

 

Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in 

javnih poti v posamezni občini. Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine 

na prebivalca in površino celotne države na prebivalca.  

Koeficient Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v 

posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi.  

 

Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem 

prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine in 

povprečjem teh deležev v državi na podlagi stanja na 01.01.2012. Na podlagi teh deležev sta izračunana 

koeficienta Mi in Si.  

 

Koeficient Mi predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in 

povprečjem deležev prebivalcev, mlajših od 15 let v državi.  

 

Koeficient Si pa predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let v posamezni občini 

in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi.  

 

Primerna porabe občine  

Primerna porabe občine (PPi) je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in 

števila prebivalcev občine (Oi): 

 

- P  je povprečnina na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog občin (v EUR) 

- Po Povprečna primerna poraba na prebivalca v državi izračunana po enačbi: Po = SPP/O (v 

EUR)  
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- Oi  so podatki zajemajo, ki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje 

v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališčem v občini na dan 01. 01. 2012 

(vir: Statistični urad Republike Slovenije). 

 

Dohodnina  

Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v preteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred 

letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V letu 2015 se primerna poraba financira samo z 

dohodnino. 

 

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po 

enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na 

prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg 

sredstev za več kot 15 % višji od primerne porabe občine se presežek nad 15 % zmanjša za 50 %. 

 

II. Globalna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2015 

 

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 

predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga 

državnega proračuna za leto 2015 in s tem tudi občinskih proračunov je Jesenska napoved gospodarskih 

gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli 

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije.  

 

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so navodila za 

pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena 

ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.  

 

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki 

ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – 

odločba US, 57/08 in 36/11), ( v nadaljevanju ZFO). 

 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in 

javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, 

starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. 

 

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi 

primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz 

dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% 

dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine 

ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava 

v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. 

Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in 

prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren 

obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.  
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4. VRSTE PRORAČUNOV IN OBLIKA 

 

 

Proračun je ekonomski, finančni in politični akt, s katerim se določi programe, pravice porabe in  vse 

javno finančne institucije za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah 

opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki 

ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. 

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki 

so javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno 

in učinkovito razporediti ter uporabiti. Proračun je instrument prek katerega so transakcije dejansko 

načrtovane in izvedene. 

V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in 

učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska 

načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v 

posameznih zakonskih rešitvah.  

V letu 2005 sprejet predpis o programski klasifikaciji občinskih proračunov naj bi omogočil 

primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Poleg tega naj bi omogočil poenoten 

pristop občin k pripravi proračuna. Na ta način se zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki se v 

Sloveniji izvaja od leta 1999 dalje in sicer uskladitev javnih financ z mednarodno prakso, izboljšanje 

preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa 

odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. 

Pri sestavi občinskega proračuna za leto 2015 so upoštevane pravne podlage s področja javnih financ, 

računovodstva in javnih naročil. Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, 

katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje 

transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod 

spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.  

 

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, mora temeljiti na 10. 

členu ZJF in je oblikovan glede na dodatna navodila ministrstva za finance. 

 

a. Vrste proračunov 

 

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-

te pojasniti.  

 

Na podlagi 3. člena ZJF: 

- je proračun občine akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki 

ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; 

- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega 

proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred 

začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša; 

- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom. 

 

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če 

proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine 

začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu 

(začasno financiranje). 
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Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti 

spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na 

katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje že sprejeti proračun. Če se proračun oziroma 

spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena 

ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna. Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred 

začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim letom. 

 

Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar 

lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto 

tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski 

svet izvoljen. 

 

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva 

proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega 

planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje 

makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. 

Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri 

načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se 

tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se 

pripravlja za obdobje štirih let. S sprejetjem dvoletnega proračuna se bo lahko prekinil tudi dosedanji 

pogost način začasnega financiranja proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko 

proračun še ni bil sprejet. 

 
V letu 2014 občine pripravijo proračuna za leto 2015 (oziroma občine, ki so že imele sprejet proračun 

za leto 2015, spremembe le-tega), lahko pa tudi proračun za leto 2016. 

 

V občinah, v katerih občinski sveti iz različnih razlogov ne bodo sprejeli proračuna za leto 2015 do 1. 1. 

2015, bodo občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF.  

 

b. Oblika in klasifikacija proračunov 

 

V letu 2005 sprejet predpis o programski klasifikaciji občinskih proračunov naj bi omogočil 

primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Poleg tega naj bi omogočil poenoten 

pristop občin k pripravi proračuna. Na ta način se zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki se v 

Sloveniji izvaja od leta 1999 dalje in sicer uskladitev javnih financ z mednarodno prakso, izboljšanje 

preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa 

odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. 

Pri sestavi občinskega proračuna za leto 2015 so upoštevane pravne podlage s področja javnih financ, 

računovodstva in javnih naročil. Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, 

katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje 

transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod 

spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.  

Cilji klasifikacije proračuna naj odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe: 

- kdo porablja proračunska sredstva (institucionalna klasifikacija) 

- kako (ekonomska klasifikacija) 

- zakaj (programska klasifikacija). 
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Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov 

 

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije 

proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: 

 

- institucionalni, 

- ekonomski, 

- programski, 

- funkcionalni (COFOG). 
 

 

I. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 

 

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na 

vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija 

proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so 

nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za 

financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so 

določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov. 

 

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo 

institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih 

načrtov. 

 

Na splošno bo najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje 

institucionalne enote: 

1. Občinski organi in občinska uprava: 

- občinski svet, 

- nadzorni odbor, 

- župan, 

- občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, uradi, 

režijski obrat) in morebitni skupni organ občinske uprave ter 

2. Ožji del občine (od A do Ž). 

 

Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov na lokalnem nivoju so posamezni neposredni 

uporabniki (občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občin). Zaradi preglednosti finančnega 

načrta občinske uprave lahko kot predlagateljice finančnega načrta občinske uprave nastopajo tudi 

notranje organizacijske enote občinske uprave, določene z občinskim odlokom, s katerim občinski svet 

določi naloge in notranjo organiziranost občinske uprave. Samostojni predlagatelj finančnega načrta je 

tudi vsak ožji del občine. 

 

Občine lahko na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-

odl US, 79/09 in 51/10; v nadaljevanju: ZLS) z odlokom ustanovijo tudi organ skupne občinske 

uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave (v nadaljevanju: 

skupna občinska uprava). V odloku se občine dogovorijo o kriterijih za financiranje le-te ter določijo 

način financiranja in občino soustanoviteljico, ki bo zagotavljala finančno poslovanje skupne občinske 

uprave in opravljala naloge delodajalca (v nadaljevanju: sedežna občina). 

 

Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine. Sedežna 

občina ima v svojem proračunu, v posebnem delu proračuna finančni načrt skupne občinske uprave, ki 

mora zajemati njene celotne stroške. Ostale občine, ki so soustanoviteljice skupne občinske uprave, v 
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finančnem načrtu svoje občinske uprave (na posebni proračunski postavki in ustreznem 

podprogramu) prikažejo le svoj delež sredstev za financiranje skupne občinske uprave, ki ga skladno z 

odlokom nakažejo sedežni občini. Finančni načrt skupne občinske uprave je pri teh občinah le 

informativne narave in del obrazložitve proračuna. 

 

II.  Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 

 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija daje 

odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se 

uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov 

javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri 

pripravi zaključnih računov. 

 

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati 

nazive kontov in podkontov iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

Nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi.  

 

III. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 

 

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 

 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji 

izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so 

določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. 

 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom 

o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

 

- področja proračunske porabe (21 področij) ter 

- glavne programe (61 glavnih programov) in 

- podprograme (122 podprogramov). 

 

Za pripravo proračunov za leti 2015 programska klasifikacija ni nič spremenjena. Ministrstvo za finance 

je pripravilo tudi podrobno obrazložitev programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, na 

podlagi katere je občinam olajšano oblikovanje posameznih proračunskih postavk in njihovo uvrščanje 

v ustrezen podprogram.  

 

Programska klasifikacija je že od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in 

izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno 

prečiščeno besedilo). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in 

drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 

6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za pripravo proračunov občin in poročanje (v 

nadaljevanju: APPrA-O), ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo za finance. 

 

IV. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 

 

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je 

namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države 

oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno 

COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
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Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri 

pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le - to 

bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo 

povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) 

klasifikacije. V APPrA-O je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno 

biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 

 

5. OMEJITVE PRORAČUNA 

 
Skladno s 30. členom Zakona o javnih financah morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna 

obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri 

čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije oziroma v breme 

dodanega zadolževanja. Amandmaji morajo upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. 

 

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF 

in je oblikovan glede na dodatna navodila ministrstva za finance. 

 

6. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE STRAŽA ZA 

LETO 2015 

 

Vsebina odloka o proračunu občine 

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme 

proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se 

uredijo s tem odlokom. 

Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO-1, da morajo biti urejene v 

odloku o proračunu občine. Nanašajo se na: 

 določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna (5. člen ZJF); 

 izvrševanje proračuna: pooblastila županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto (5. člen 

ZJF): prerazporejanje proračunskih sredstev – prerazporejanje pravic porabe (38. člen ZJF), 

 določitev še drugih namenskih prejemkov proračuna, ki niso našteti v prvem odstavku 43. člena ZJF 

(43. člen ZJF), 

 višino prihodkov proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo (49. člen ZJF), 

 določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance 

pristojnega organa občinske uprave odloča župan (49. člen ZJF), 

 določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih in jih 

lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu (51. člen ZJF) ter spreminjanje načrta 

razvojnih programov, 

 določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF), 

 posebnosti upravljanja in prodaje in finančnega premoženja države in občin, 

 določitev višine dolga, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka 

izterjave v nesorazmerju z višino terjatve (77. člen ZJF); 

 obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja: 
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 višina zadolžitve občine za izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občine posrednim 

uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter pogoje za izdajo poroštev (5. 

člen ZJF in 10. a ter 10. e člen ZFO-1), 

 višina zadolžitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna (javni zavodi, 

javni skladi in agencije), javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 

občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv (10. 

g člen ZFO-1), 

 višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (10. c člen ZFO-1). 

Občine, ki so v preteklem letu sprejele proračun za dve leti, za prihodnje leto pripravijo odlok o 

spremembah proračuna. 

 

Določitev višine splošnega dela proračuna in programske strukture posebnega dela proračuna 

Z odlokom o proračunu občine se določi višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega 

dela proračuna, ki je ZJF ne določa. Določiti je potrebno, da posebni del proračuna sestavljajo 

področja proračunske porabe, glavni programi, podprogrami in proračunske postavke, ki so razdeljene 

na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. V odloku o proračunu se 

določi tudi, na katerem nivoju kontov se proračun objavi ter način objave posebnega dela proračuna in 

načrta razvojnih programov. Občinski proračun naj bi bil objavljen do ravni proračunskih postavk – 

podskupin kontov. 

 

Izvrševanje proračuna 

Z odlokom o proračunu občine se lahko da pooblastilo županu, da lahko prerazporeja proračunska 

sredstva (prerazporeja pravice porabe), s tem da se mu postavijo določene omejitve. Na predlog 

neposrednega uporabnika naj bi župan odločal o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 

proračuna, in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi 

programi v okviru posameznega področja proračunske porabe (v finančnem načrtu ožjega dela občine, 

ki je pravna oseba prerazporeja organ, ki je s statutom občine določen, da zastopa ožji del občine). 

Prerazporeditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora biti 

razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun 

uravnotežen. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev 

in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena 

ZJF. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta 

naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna iz 63. člena ZJF posebej pojasnijo tudi 

prerazporeditve. Prikaže se primerjava med sprejetim proračunom, veljavnim proračunom (to je sprejeti 

proračun s prerazporeditvami) in realizacijo proračuna. Župan lahko o veljavnem proračunu posebej 

obvesti občinski svet. 

 

Čeprav že posamezni področni zakoni opredeljujejo namenske prejemke, morajo biti le-ti opredeljeni 

kot namenski še v odloku o proračunu občine. V odloku o proračunu občine se lahko poleg namenskih 

prejemkov, ki jih določa 43. člen ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od 

lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega 

premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), določijo še drugi namenski prejemki proračuna, ki 

niso našteti v prvem odstavku 43. člena ZJF. V tem primeru bo z občinskim odlokom o proračunu 

pripoznan status namenskega prejemka določenemu proračunskemu prejemku, ki ga kot takšnega 

opredeljujejo že drugi materialni zakoni oziroma občinski odlok. Z odlokom o proračunu občine ne bi 

smeli biti sami po sebi vpeljani novi namenski prejemki, ne da bi imeli ti pravni temelj za poseben 

status že v materialnih zakonih oziroma odlokih. Neporabljena namenska sredstva na računih proračuna 

in namenski izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika se prenesejo v proračun tekočega leta, 

razen denarna sredstva in namenski izdatki iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, ki zapadejo v korist 

proračuna in jih neposredni uporabnik ne more več uporabiti kot namenske prejemke in izdatke 

proračuna, če na dan 31. decembra niso porabljena. 
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ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v 

proračunsko rezervo (največ do 1,5% prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S 

proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se 

izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do 

višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine. 

 

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve kot proračunskega 

sklada delijo pravno naravo vseh namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, kar pomeni, da se 

neporabljena sredstva proračunske rezerve na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračun 

tekočega leta. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika in proračun. V odloku o proračunu občine se določi tudi zgornja meja 

sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča župan. Župan ne more neomejeno odločati o uporabi sredstev proračunske rezerve za 

namene, ki so določeni v ZJF, temveč le do višine, do katere je pooblaščen z odlokom o proračunu 

občine. V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s posebnim 

odlokom. 

 

Občina je upravičena tudi do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državnega proračuna na 

podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05- UPB1), ki v 17. in 38. 

členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, 

če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske 

rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic 

naravnih nesreč na njenih stvareh. 

 

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, zato občina za vodenje teh sredstev skladno s 

Pravilnikom o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07, 78/08, 126/08 in 

109/09) odpre podračun v okviru podračuna proračuna. V 56. členu ZJF je določeno, da je proračunski 

sklad evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre država ali občina zaradi ločenega vodenja 

določenih prejemkov in izdatkov. V 122. členu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) je določeno, da se za proračunski sklad odpre 

podračun v okviru enotnega zakladniškega računa države, ki ga določi UJP. Smiselno se člen uporablja 

tudi za občine, kar je določeno v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika. 

 

Na podlagi 51. člena ZJF lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pogodbami, ki 

zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega 

leta. Osnova za določitev obsega prevzetih obveznosti v prihodnjih letih so pravice porabe, določene na 

posameznih proračunskih postavkah-kontih v finančnem načrtu posameznega proračunskega uporabnika 

za tekoče leto. V odloku o proračunu občine pa se za posamezne namene, opredeljene na proračunskih 

postavkah – kontih, določi najvišji možni obseg obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih 

lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu. Neposrednim uporabnikom je omogočeno 

sklepanje pogodb, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih pod pogojem, da so za namen, za katerega se 

sklepa večletna pogodba, že planirana sredstva v proračunu tekočega leta in da je prevzeta obveznost v 

okviru dovoljenega obsega obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih. Tovrstno prevzemanje 

obveznosti ne sme biti neomejeno, saj pomeni sklenjena pogodba za občino obveznost, ki jo je možno 

iztožiti, pomeni pa tudi predobremenitev proračuna, na katero je treba računati in ko zapade v plačilo, 

tudi plačati. Prevelik obseg že prevzetih obveznosti (predobremenitev proračuna) onemogoča 

prilagajanje izdatkovne strani proračuna (tako obsega kot strukture proračuna) novim ekonomskim 

razmeram ter situaciji na področju javnih financ. To določilo v odloku o proračunu občine zavezuje 

župana, da ne more prevzemati obveznosti, ki bi pomenile prekoračitev dovoljene višine prevzetih 

obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih. 

 

Kot predobremenitev proračuna se na državni ravni ne štejejo najemne in zakupne pogodbe. Podobno 

opredelitev lahko v svojih odlokih zapišejo tudi občine, vendar bo moralo za vse pogodbe o najemu, pri 

katerih bo lastninska pravica prešla iz najemodajalca na najemnika, dati soglasje ministrstvo, pristojno 

za finance. 
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V okvir prevzemanja obveznosti sodi tudi spreminjanje načrta razvojnih programov. Z odlokom o 

proračunu občine se župana lahko pooblasti, da spreminja vrednost projekta v načrtu razvojnih 

programov. Če je sprememba vrednosti projekta do 20 %, sprememba investicijske dokumentacije ni 

potrebna. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% je skladno z UEM, potrebna 

sprememba investicijske dokumentacije. V teh primerih pa je potrebno, da pred spremembo načrta 

razvojnih programov, spremenjeno investicijsko dokumentacijo potrdi pristojni organ občine (določen s 

statutom občine – običajno občinski svet ali župan). Župan je lahko pooblaščen tudi, da v načrt 

razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere pa mora investicijsko dokumentacijo prav tako 

potrditi pristojni organ občine. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek 

financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 

uveljavitvi proračuna. 

 

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak 

zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se 

uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, 

za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 

proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. 

 

Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. V 

praksi se sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski postavki v 

finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance. Na podlagi sklepa župana se ta 

postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno proračunsko postavko tega neposrednega 

uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih uporabnikov občine. 

 

Višino zneskov oziroma omejitev iz 49. in 51. člena ZJF določi vsaka občina sama glede na potrebe in 

možnosti občine. 

 

Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države 

 

V zvezi z odpisom, delnim odpisom, odlogom in obročnim odplačevanjem dolga do občine ZJF v 77. 

členu določa, da se v občinskem odloku o proračunu določi višina dolga, ki ga lahko župan delno ali v 

celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. S to določbo 

ZJF je dana možnost, da župan lahko dolg do občine odpiše ob pogoju, da bi bili stroški postopka 

izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, z odlokom o proračunu pa se določi višina dolga do občine, ki 

ga lahko župan odpiše. 

Višino zneska iz 77. člena ZJF določi vsaka občina sama glede na potrebe in možnosti občine. Določi se 

skupna višina dolgov, do katere lahko župan odpiše dolgove dolžnikov do občine. 

 

Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 

 

V 5. členu ZJF je določeno, da se z odlokom o proračunu občine določi tudi obseg zadolževanja in 

vseh predvidenih poroštev občine. Iz proračuna občine (splošni del proračuna - računa financiranja) in 

iz odloka o proračunu občine mora biti razvidno, v kakšni višini se bo občina zadolžila za izvrševanje 

občinskega proračuna. V odloku o proračunu občine pa mora biti določena tudi višina zadolžitve občine 

za upravljanje z dolgom občinskega proračuna ter obseg izdanih poroštev ter pogoji za izdajo poroštva 

zadolževanja posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina. 

 

Zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10.a do 10. e člen 

ZFO-1. Na podlagi predvidene zadolžitve v proračunu občine, Ministrstvo za finance izda občini 

soglasje k zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 

in 49/10), pri čemer se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine na podlagi 10. b člena 

ZFO-1. Občina mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolžitvijo, pri 

kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu. 
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Občina se lahko zadolži s črpanjem posojila doma za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, 

predvidene v občinskem proračunu ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (črpanje posojil za 

vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo). Obseg zadolževanja za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna se ne všteva v obseg zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna. 

 

Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil 

(glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz 

naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih 

podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih 

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, 

zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta 

sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. 

 

V okviru zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna se občina lahko zadolži tudi za sredstva 

sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, in sicer do višine odobrenih sredstev in največ za 

obdobje do prejema teh sredstev. Obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz 

proračuna Evropske unije ni potrebno določiti v odloku o proračunu občine. 

 

Posle zadolževanja, za katere je potrebno soglasje ministra, pristojnega za finance, sklepa župan ali 

oseba, ki jo župan pisno pooblasti. Občina ne sme prevzemati dolga. Občine smejo dajati poroštva le 

skladno z 10. e členom ZFO-1 za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov in javnih 

podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok o proračunu 

občine in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Župan 

lahko na podlagi sklepa občinskega sveta in ob izpolnjenih pogojih iz 10. f člena ZFO-1 zamenja 

obstoječo poroštveno pogodbo z novo poroštveno pogodbo. Poroštvene pogodbe in pogodbe o 

zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan. 

 

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine urejajo 88. člen ZJF in 10. g 

člen ZFO-1. Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni 

gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih 

ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s 

soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 

servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet. Izdana soglasja se ne štejejo v 

največji možni obseg zadolževanja občine. 

 

V odloku o proračunu je potrebno določiti skupni obseg zadolževanja in skupni obseg izdanih poroštev 

posrednih proračunskih uporabnikov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina prevladujoč vpliv. 

 

7. VSEBINA: 

 

 

I.    ODLOK O PRORAČUNU OBČINE STRAŽA ZA LETO 2015 

 

II.    UVOD  

 

III.    SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih 

proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in 

izdatkov na ravni podskupin kontov. 

- po programski klasifikaciji 

- po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe; 

- po ekonomski klasifikaciji 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 

C. Račun financiranja 

 

IV.    POSEBNI DEL PRORAČUNA 

 

V.     NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

VI.    OBRAZLOŽITVE 

 

a. Splošnega dela proračuna; 

b. Posebnega dela proračuna; 

c. Načrta razvojnih programov 

 

VII. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA 

PREMOŽENJA,  

 

VIII. PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ,   KATERIH 

USTANOVITELJ JE OBČINA 

 

IX. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE 

 

X.        KADROVSKI NAČRT 

 

XI. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČIN 

 

XII. PREDLOGI SVETNIKOV IN SVETNIŠKIH SKUPIN ZA UVRSTITEV PROJEKTOV V 

PRORAČUN 

 

XIII. PREDLOGI SKLEPOV 

 

 

Uporabljene kratice:  

 

ZR2013        –   zaključni račun proračuna 2013  

RE122014   –   realizacija do 31. 12. 2014 

Doppred2015    –  dopolnjen predlog proračuna 2015 

 

 

      Župan Občine Straža  

        Dušan Krštinc, l.r. 
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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 2.346.041 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 1.925.856 € 

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 - dohodnina občinski vir. 

Dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih zneskih - 1/52 letnega zneska. Izračun je pripravilo Ministrstvo 

za finance in za leto 2015 znaša 1.925.856 EUR. 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 380.845 € 

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.  

Ne moremo jih natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v prihodnosti. 

Prihodki iz davkov na premoženje so se za leto 2015 planirali na osnovi realiziranih prihodkov iz leta 2014 ter 

zaključnega računa za leto 2013: 

- davki na nepremičnine - 7030, skupaj 351.657 € 

- davki na premičnine - 7031, skupaj 328 €, 

- davki na dediščine in darila -7032 skupaj 6.191 € in  

- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033, skupaj 22.669 €. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 39.340 € 

Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so proračunsko obdobje 2015 planirani na osnovi prejemkov iz leta 

2014,  primerjav in ocen.  Med omenjene davke spadajo: 

- davki na posebne storitve, planirani so v višini 3.742€ -  mednje sodi davek na dobitke od iger na srečo  -  odvisen 

je od tega koliko dobitkov od iger na srečo bodo dobili občani oz,tisti, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v 

občini Straža, 

- drugi davki na uporabo blaga in storitev, planirani v višini 35.599€ - največji del predstavlja okoljska dajatev za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,  ki jo nakazuje Komunala Novo mesto,  manjši del pa 

predstavlja okoljska dajatev  taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (zavezanec za plačilo je 

Cerod).  Predvideni so tudi prihodki iz naslova turistične takse,  obračunane na podlagi sprejetega Odloka o 

turističnih taksah,  prihodki  iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in prihodki iz naslova občinskih taks 

od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 674.003 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 290.690 € 

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: 

-  prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 36 od 140 

ima občina svoje finančne naložbe, 

- prihodki od obresti, 

- prihodki od premoženja:  

- najemnina za grobove, 

- najemnina za  prostore Zdravstvenega doma in kioska na avtobusni postaji v Straži, 

- prihodki iz naslova uporabe prostorov Kulturnega doma,   

- iz naslova uporabe mrliške vežice,   

- iz naslova najema zemljišč,  

- iz naslova najema komunalne infrastrukture s strani Komunale NM in Ceroda ter  

- prihodki iz naslova koncesijske dajatve gospodarjenja z gozdovi prejete s strani Sklada Kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS - Sklad je dolžan  občinam v območju katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije, 

prenesti  določenem odstotek od letne realizacije za posekan in prodan les. 

V letu 2015 so ti prihodki predvideni v višini 290.690 €. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 1.611 € 

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 iz naslova upravnih taks v preteklik letih.  

  

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 18.227 € 

Globe in denarne kazni  se v letu 2015 predvidevajo v višini 18.227€.  Gre za:  

- globe za prekrške, ki jih zaračunava oz. odmerja Medobčinski inšpektorat za redarstvo, 

- denarne kazni v upravnih postopkih, 

- kazni,  ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za degradacijo in uzurpacijo prostora- njihova višina je odvisna  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.  

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 363.475 € 

Med drugimi nedavčnimi prihodki največji delež predstavlja komunalni prispevek (v skladu z zakonom o 

prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja - nove 

gradnje, priključitev  na kanalizacijsko in vodovodno omrežje). Predvideva se priključevanje občanov na 

kanalizacijo v naselju  Potok-Prapreče in Jurka vas. 

Planirani  so tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 

(izgradnja vodovodni priključkov v) ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki zaradi narave ne spadajo pod točno 

specifične prihodke  po kontnem načrtu. 

Drugi nedavčni prihodki so  v proračunu  2015 predvideni v skupni višini 363.475€. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 539.019 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 539.019 € 

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je prodaja zemljišč in neopredmetenih 

sredstev. Prihodki v letu 2015 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v skladu z letnim programom 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2015,  ki je priloga proračuna.  
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73 - PREJETE DONACIJE 

Vrednost: 541 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

Vrednost: 541 € 

Planirajo se prihodki z naslova prejetih donacij od fizičnih oseb - donacije v Občinski sklad za štipendiranje. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 645.722 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 184.904 € 

V okviru te skupine prihodkov so planirani naslednji prihodki: 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna:  

- iz naslova požarne takse - planirana v višini 5.000€ 

- sredstva državnega proračuna za investicije:  sredstva po  23. členu ZFO za sofinanciranje investicij v lokalno 

javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev 

občin -  predvidena so  v višini 43.780 €, 

- druga prejeta sredstva  za tekočo porabo (sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja medobčinskega inšpektorata 

in redarstva, sredstva sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest) -  predvidena so v višini 6.000€ 

- prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

Med temi prihodki so planiran so sredstva Zavoda RS za sofinanciranje izdatkov za plače  zaposlenih  preko javnih 

del in sredstva CSD - refundiranje stroškov izvajanja družbenokoristnega dela 

- Prejeta sredstva iz javnih agencij 

Predviden  je prihodek iz naslova prijave na javne razpise Fundacije za šport (sofinanciranje opreme za 

telovadnico)  - planiran je v višini 45.515€. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Vrednost: 460.818 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU zajemajo sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov 

iz sredstev EU. 

 V  proračunu za leto 2015  so predvideni  prihodki iz tega naslova pri sofinanciranju naslednjih investicij: 

- Energetska sanacija enote vrtca v bivšem Materinskem domu  in energetska sanacija mladinskih domov  - 

predvidena višina prejetih sredstev je 266.809,23; 

- Izgradnja pločnika v Hruševcu  -  predvidena višina prejetih sredstev je 194.009,03 EUR. 

Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 931.708 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 309.295 € 

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstva za: 

-  plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), 

-  regres za letni dopust  

-  povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela) 

-  sredstva za delovno uspešnost (sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 

rednih delovnih nalog), 
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-  sredstva za nadurno delo, 

Pri načrtovanju so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni  predpisi, ki določajo pravice 

zaposlenih do plače, povračil in nadomestil 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 50.034 € 

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: 

-  prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

-  prispevek za zdravstveno zavarovanje, 

-  prispevek za zaposlovanje, 

-  prispevek za starševsko varstvo, 

-  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 496.736 € 

Sredstva,  ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena plačilu dobavljenega blaga in 

opravljenih storitev : 

- pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in 

prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, 

računalniške storitve, računovodske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in 

storitve), 

-  posebni material in storitve (zdravniški pregledi, geodetske storitve, parcelacije in cenitve ter drugi posebni 

material in storitve), 

- porabljena električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in 

stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštne storitve)  

-   prevozni stroški in storitve (gorivo, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila)  

-  izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in  tujini, stroški prevoza v državi in tujini, 

drugi izdatki),  

-  tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov, stanovanjskih objektov in drugih objektov - cest, javne razsvetljave, 

zavarovalne premije za opremo in objekte, tekoče vzdrževanje licenčne programske in strojne računalniške opreme),  

-  poslovne najemnine in zakupnine (parkirišče pri železniški postaji) , 

-  kazni in odškodnine  

-  drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, 

plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, sejnine članom OS in občinskih komisij, 

izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, članarine, stroški 

plačilnega prometa in storitev DURS).  

 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 10.643 € 

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih posojil pri bankah in drugih finančnih 

organizacijah. 

409 - Rezerve 

Vrednost: 65.000 € 

V proračunu 2015 so planirana sredstva rezerv  za naslednje namene: 

-  sredstva splošne proračunske rezervacije -  uporabljajo se 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 - planirana višina  je 5.000€; 

- sredstva obvezne rezerve se v skladu z ZJF planirajo za odpravo posledic naravnih nesreč - planirana višina je 

5.000€; 

- sredstva proračunskih skladov - planirano je vplačilo v Sklad za štipendiranje občine Straža v višini 5.000 € in 

vplačilo v Sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Vavta vas v višini 50.000 €. 

 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 39 od 140 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 1.066.870 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 106.877 € 

V tej skupini odhodkov so zajeta  nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem,  zasebnikom ter kmetom 

za sofinanciranje novih zaposlitev,  izvajanje programa reforme kmetijstva ( 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), ter subvencije javnim podjetjem (Komunala Novo mesto). 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 561.552 € 

Zajemajo nagrade posameznikov v programu športa,  pomoč posameznikom in društvom v okviru posebnih skupin, 

doplačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom starše,  regresiranje prevozov v šolo,  izplačilo prispevkov 

družinam novorojenčkov,  regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele, sofinanciranje stanarin, sofinanciranje 

pogrebnih stroškov, dajanje ekratne 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: 154.116 € 

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 javnokoristen, 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: 244.325 € 

V to skupini odhodkov sodijo: 

- tekoči transferi občinam - nakazila Občini Dolenjske Toplice za delovanje skupnega medobčinskega inšpektorata 

in redarstva  

- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne varnosti - gre za plačilo prispevka v 

ZZZS za zdravstveno zavarovaje brezposelnih oseb   

- tekoči transferi v javne zavode . To so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov delovanja: RC Novo mesto, 

Knjižnice Mirana Jarca (sofinanciranje dejavnost splošne knjižnice in krajevne knjižnice v Straži, Bibliobusa, nakup 

knjig, izdatki za blago in storitve), OŠ Dragotin Kette, Glasbene šole Marjana Kozine, Posvetovalnice za otroke in 

starše,  Doma starejših občanov - pomoč na domu, OŠ Vavta vas - sredstva za plače in druge izdatke, materialne 

stroške, dodatne programe v vrtcu in šoli, tekmovanja učencev v znanju, za kulturne  in naravoslovne dneve, za šolo 

v naravi), CSD Novo mesto - financiranje družinskega pomočnika. 

-  tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki -  zavetišče za živali  
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 2.450.593 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 2.450.593 € 

Skupina vključuje plačila namenjena pridobivanju in investicijskemu vzdrževanju 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, nadzor in 

investicijski inženiring. 

  

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 32.500 € 

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

uporabniki 

Vrednost: 18.000 € 

V tej skupini se izkazujejo izdatki,  ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih 

odhodkov  prejemnikov sredstev,  to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in 

obnove. V tem sklopu so zajeti investicijski transferi  gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske opreme 

in vozil. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 14.500 € 

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. 

 

C - Račun f inanciranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 290.020 € 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 290.020 € 

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 dologov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako 

izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 20.000 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 20.000 € 
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V primeru zadolžitve je predvideno plačilo obrokov zapadlih v letu 2015. 
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2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 68.292 € 

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: 68.292 € 

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: 12.858 € 

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 telses občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov v Občini Straža. 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 19.248 € 

01001 - Sejnine svetnikov in odbornikov 
Vrednost: 10.500 € 

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. 
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01002 - Pisarniški material in materialni stroški sej obči 
Vrednost: 100 € 

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: 1.758 € 

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: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se predvideva posodobitev licenčne programske opreme. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 55.434 € 

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: 63.807 € 

01007 - Plača poklicnega funkcionarja - župan 
Vrednost: 48.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so načrtovana za župana, ki svoje delo opravlja poklicno,  kar pomeni, da bo prejemal 100% z 

zakonom določene plače za župana.  

 V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo  stroškov prehrane in 

stroške prevoza na delo, vsa izplačila  prispevkov za socialno zavarovanje, dnevnice , prevoze  in druge stroške na 

službenih potovanjih  ter  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

01008 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 
Vrednost: 4.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunski odhodki in sredstva za materialne stroške za funkcionarje, predvsem pa stroški za reprezentanco so 

ocenjeni glede na pretekla leta.  
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01009 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila 
Vrednost: 430 € 

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. 

01014 - Nakup opreme 
Vrednost: 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se bodo financiral nakup opreme za potrebe župana. Sredstva se namenjena za nakup 

dodatnega pisarniškega pohištva, telefona in računalniške opreme. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 9.610 € 

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 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.420 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa 

in pobiranja občinskih dajatev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.420 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

02001 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S 
Vrednost: 920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki je predvidena poraba sredstev za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila),  Banki Slovenije 

in Davčni upravi RS in sicer za opravljanje plačilnega prometa - vodenje računa, sprejemanje in obdelava plačilnih 

nalogov,  razporejanje javnofinančnih prihodkov, za negativne  obresti  in obresti od DDV. 

02007 - Izvajanje javnih pooblastil 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnih pooblastil izdaja izvajalec GJS projektne pogoje, soglasja, mnenja, smernice, v zvezi z javno 

infrastrukturo, ki jo ima v najemu od Občine Straža (vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter objekti za zbiranje 

komunalnih odpadkov). Sredstva so namenjena plačilu teh storitev. 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 6.190 € 

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: 6.190 € 

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 teles občinskega 

sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža. 

02 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 2.932 € 

02003 - Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za 
Vrednost: 2.932 € 

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.  
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

02004 - Izvedba notranje revizije 
Vrednost: 3.258 € 

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: 28.037 € 

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: 28.037 € 

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: 28.037 € 

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: 4.102.274 € 

03001 - Sodelovanje z občinami v tujini 
Vrednost: 2.537 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni so minimalni stroški za navezovanje stikov občine Straža z občinami v tujini (predvsem z občino Novi 

Bečej) in sicer na področju gospodarstva in turizma. 
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03002 - Mednarodno kulturno povezovanje partnerskih skupnosti 
Vrednost: 25.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se nameravamo javiti na razpis povezovanje partnerskih mest, kjer bi povabili pobrateno občino Novi 

Bečej in še eno evropsko občino. Sredstva so predvidena za srečanje s partnersko lokalno skupnostjo na področju 

kulture, zgodovine, folklore in podobno. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 17.763 € 

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: 150 € 

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: 150 € 

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: 19.248 € 

04001 - Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v z 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o občinskih priznanjih bo občina v letu 2014 na podlagi predlogov občanov, svetnikov in 

ostalih, podelila priznanja zaslužnim občanom. Sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj. 
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0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 17.613 € 

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. 

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: 2.158 € 

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: 4.102.274 € 

04002 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 2.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

izkušenj in so primerljivi s stroški v preteklih letih. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 4.574 € 

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. 

03 - ŽUPAN 
Vrednost: 63.807 € 

04006 - Promocija in pokroviteljstvo 
Vrednost: 3.774 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke župan namenja sredstva za promocijo in pokroviteljstvo prosilcem sredstev. 
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04010 - Poslovna in druga darila 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za poslovna darila ob raznih protokolarnih dogodkih.  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 10.882 € 

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: 4.102.274 € 

04007 - Sodni postopki, notarske storitve in stroški izvršb 
Vrednost: 2.100 € 

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: 6.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima podpisano pogodbo z odvetniško pisarno, za pravno svetovanje ter odvetniške storitve odvetnika. 

04009 - Cenitve nepremičnin za prodajo in nakup 
Vrednost: 2.000 € 

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: 434.962 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0603 Dejavnost občinske uprave 
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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: 19.248 € 

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: 434.002 € 

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: 347.457 € 

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, 
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Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil 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: 4.102.274 € 

06002 - Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 
Vrednost: 7.391 € 

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: 247.178 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka predstavlja strošek plač delavcev v občinski upravi. Poleg osnovne plače  vključuje  dodatke, 

sredstva za povračila in nadomestila, nadurno delo, regres za letni dopust,  povračilo  stroškov prehrane in stroške 

prevoza na delo, delovno uspešnost za povečan obseg dela, vsa izplačila  prispevkov za socialno zavarovanje, 

dnevnice in prevoze na službenih potovanjih ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za 

uravnoteženje javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 

Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Predlogom kadrovskega 

načrta Občine Straža za leto 2015. 

06005 - Pisarniški material in storitve 
Vrednost: 2.943 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnega pisarniškega materiala, ki ga zaposleni uporabljajo pri svojem delu 

in sicer fotokopirni papir formata A4 in A3, kartuše za printerje, drobni pisarniški material. Pisarniški material se 

nabavlja na osnovi sklenjene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 

06006 - Čistilni material in storitve 
Vrednost: 900 € 

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: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo naročnine za 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: 490 € 

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). 
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06009 - Računalniške storitve 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek predstavlja računalniške storitve izven pogodbe o vzdrževanju. 

06010 - Drugi splošni material in storitve 
Vrednost: 2.514 € 

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: 16.100 € 

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: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo, ki jih uporabljajo zaposleni v občinski upravi (plačilo mesečnih naročnin 

Telekomovih storitev).  

 

06014 - Poštnina in kurirske storitve 
Vrednost: 3.500 € 

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: 2.500 € 

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: 1.200 € 

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: 1.915 € 

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.  
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06036 - Plačilo po pogodbi o delu 
Vrednost: 8.461 € 

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 pripravljalca 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: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

občinski upravi. 

06040 - Delovna uspešnost direktorja - občinske uprave 
Vrednost: 200 € 

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: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dopolnitev pisarniškega pohištva in ostale opreme. 

 

06045 - Zavarovanje odgovornosti 
Vrednost: 127 € 

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: 21.972 € 

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: 135 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za zdravniške preglede javnih uslužbencev in drugih upravičencev (za družbenokoristno delo, 

študentsko delo, javna dela ipd.). 
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06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

06055 - Plača zaposlenih v režijskem obratu 
Vrednost: 21.087 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru režijskega obrata, bomo v letu 2015imeli redno zaposlenega enega komunalnega delavca. V januarju pa bo 

na tej postavki   še plača dveh delavcev,  ki sta bila zaposlena na režijskem obratu za določen čas do 31.12.2014 (gre 

za izplačilo decembrske plače). 

06056 - Izvajanje družbeno koristnih del - režijski obrat 
Vrednost: 443 € 

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: 86.546 € 

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: 4.102.274 € 

06021 - Zavarovalne premije za objekte 
Vrednost: 3.939 € 

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: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani izdatki so vezani na redno vzdrževanje prostorov za uporabo občinskih organov in uprave.  
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06023 - Tekoče vzdrževanje komunik. opr. in računalnikov 
Vrednost: 13.551 € 

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: 1.480 € 

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: 535 € 

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: 20.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani izdatki so stroški najema prostorov občinske uprave. Višina proračunske postavke je določena na podlagi 

sklenjenih pogodb za najem prostorov, uporabo portalov  in licenčne opreme. 

06028 - Nakup računalnikov in programske opreme 
Vrednost: 4.000 € 

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: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave.  

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

06053 - Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat 
Vrednost: 39.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se nakup dodatne opreme za potrebe komunalne skupine in vzdrževanje le-te. Planira se vzdrževanje in 

zavarovanje prevoznega sredstva za potrebe izvajanja komunalne dejavnosti in potreb prevozov zaposlenih občinske 

uprave na krajših relacijah. Iz te postavke se bo financiralo tudi nakup komunalnega traktorja. 
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 48.340 € 

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: 48.340 € 

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: 1.940 € 

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. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

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: 1.400 € 

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. 
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07003 - Refundacija plač udeležencev izobraževanj 
Vrednost: 90 € 

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. 

07016 - Vzdrževanje javnih zaklonišč 
Vrednost: 300 € 

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: 46.400 € 

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: 4.102.274 € 

07006 - Zavarovanje objektov (gasilski domovi) 
Vrednost: 248 € 

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: 271 € 

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). 
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07009 - Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme) 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se razdelijo za nabavo opreme PGD Vavta vas in PGD Dolenja Straža. 

07010 - Refundacija plač udeležencem 
Vrednost: 800 € 

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: 1.000 € 

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: 200 € 

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: 100 € 

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.  

07014 - Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti 
Vrednost: 108 € 

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: 2.067 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

07017 - GRC financiranje dejavnosti 
Vrednost: 11.607 € 

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. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 1.500 € 

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: 1.500 € 

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: 1.000 € 

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: 4.102.274 € 

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 1.000 € 

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. 

 

08029002 - Notranja varnost 

Vrednost: 500 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

08003 - Videonadzorni sistem 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je predvideno vzdrževanje sistema ter nakup dodanih kamer. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 62.604 € 

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: 62.604 € 

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: 62.604 € 

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: 4.102.274 € 

10003 - Sofinanciranje novih zaposlitev in samozaposlitev 
Vrednost: 10.000 € 

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. 
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10005 - Zaposlitev preko javnih del 
Vrednost: 11.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se zaposlitev enega delavca preko programa javnih del  in sicer v programu Pomoč pri razvoju in 

pospeševanju turizma. Odstotek sofinanciranja Zavoda RS za zaposlovanje znaša 75 %  in se knjiži med prihodke 

proračuna. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

10004 - Zaposlitev preko javnih del - režijski obrat 
Vrednost: 41.471 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2014 se je občina Straža  uspešno prijavila na Javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 

2015 in bila tudi izbrana. S  tem programom Zavod RS za zaposlovanje mogoča sofinanciranje stroškov za 

zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, 

kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področij. Višino plače za udeležence programov javnih 

del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne 

izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Odstotek 

sofinanciranja Zavoda RS za zaposlovanje znaša 75 %  in  se knjiži med prihodke proračuna. 

V okviru režijskega obrata bodo preko  programa javnih del zaposlena dva delavca v programu  Urejanje in 

vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest  in en delavec  v programu Izvajanje dejavnosti na področju športa, 

nadzor in skrb za urejenost športnih objektov. 

  

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 48.565 € 

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 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 43.560 € 

Opis glavnega programa 

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

podeželskih območij. 

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 
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 32.850 € 

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: 4.102.274 € 

11001 - Investicije v kmetijska gospodarstva 
Vrednost: 32.850 € 

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: 4.320 € 

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. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

11002 - Varstvo tradicionalne krajine in stavb 
Vrednost: 450 € 

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. 
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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: 270 € 

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: 450 € 

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: 4.102.274 € 

11004 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel je namen ukrepa spodbuditi izvajanje združevanj in menjav 

kmetijskih zemljišč na območju občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s 

tem zmanjšati stroške pridelave. 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

Vrednost: 5.940 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

11003 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
Vrednost: 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je omogočiti kmetom in članom kmetijskih gospodinjstev pridobivanje novih znanj, ter zagotavljanje 

ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne 

kmetijske dejavnosti. Cilj je povečevati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno 

usposabljanje njihovih nosilcev in družinskih članov. 

11010 - Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 
Vrednost: 3.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni ali pogina živali. Cilj 

ukrepa je vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj domačih živali. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 1.405 € 

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: 405 € 

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: 4.102.274 € 

11007 - KGZS OE Novo mesto - tekoči transferji 
Vrednost: 405 € 

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. 
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 1.000 € 

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: 4.102.274 € 

11008 - Zavetišča (azil) za živali 
Vrednost: 1.000 € 

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. V letu 2015 se predvideva podelitev koncesije in sklenitev nove 

pogodbe. Do realizacije izdatka bo prišlo v primeru najdbe zapuščenih živali. 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 3.600 € 

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: 3.600 € 

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: 4.102.274 € 

11009 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 3.600 € 

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 in zasebnih gozdovih. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 1.066.338 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 1.066.338 € 

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 

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: 133.374 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

13021 - Odškodnine 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje odškodnine v primeru škodnega zahtevka. 

13052 - Ureditev kombiniranih pločnikov 
Vrednost: 33.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je predvidena izgradnja kombiniranih pločnikov in sicer v Rumanji vasi, Pod 

Srobotnikom, v Dolenji Straži in Stari cesti. Investicijo bomo izvajali glede na pridobljena soglasja in dovoljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: 203-15-0002 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

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

obrat 
Vrednost: 58.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrepi se izvajajo na osnovi rednega pregledovanja cest s strani izvajalca. Izvajalca bomo izbirali na osnovi javnega 

razpisa za podelitev koncesije. 

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. 

13047 - Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih posti in mostov - režijski 

obrat 
Vrednost: 40.474 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrepi se izvajajo na osnovi rednega pregledovanja cest s strani izvajalca. 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 odvisna od vsakoletnih vremenskih razmer in količine snežnih padavin. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 519.758 € 

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). 

 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 69 od 140 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

13002 - Preplastitve 
Vrednost: 30.000 € 

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 za izdelavo 

muld in ovir za umiritev prometa. 

Prioriteta preplastitev se določi na podlagi spomladanskega ogleda cest. 

13004 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 46.640 € 

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. 

13027 - Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 
Vrednost: 500 € 

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: 337.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje mostu. Z izgradnjo mostu bo zagotovljena krajša in varnejša poti za 

učence osnovne šole, povezava do rekreacijskih površin pri osnovni šoli za občane, razširjena in povezana mreža 

sprehajalnih poti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0033 

 

13034 - Ureditev centra Straže 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča od Slovenskih železnic. Investicija se bo nadaljevala v letih 2016 in 

2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0007 
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13035 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 73.448 € 

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. 

Za investicijo je predvideno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi v primeru neuspešnosti na razpisu se bo 

investicija izvedla v delnem obsegu z lastnimi sredstvi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0004 

13036 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043) 
Vrednost: 6.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Investicija se bo nadaljevala v prihodnjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0005 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 216.225 € 

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 na javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

13006 - Urejanje mirujočega prometa 
Vrednost: 1.461 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najemnino za zemljišče pri železniški postaji (na katerih je urejeno parkirišče).  

 

13013 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 967 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

avtobusnih postajališčih po občini.  
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13017 - Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest 
Vrednost: 389 € 

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 za plačilo 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: 19.200 € 

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 2015-2018: OB203-09-0017 

13033 - Pešpot pri mostu Straža-Vavta vas 
Vrednost: 106.261 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju rekonstrukcije povezovalne pešpoti pri izgradnji mosta preko Krke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0033 

13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 
Vrednost: 72.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  na tej postavki so namenjena za novogradnjo cestnega omrežja v GC Zalog. Sredstva se bodo zagotovila 

tudi za parcelacije in ostale geodetske storitve. Investicija se bo izvajala glede na uspešnost postopka prodaje 

zemljišč v GC Zalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018:OB203-09-0025 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

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

režijski obrat 
Vrednost: 5.848 € 

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. 

 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 72 od 140 

13049 - Talne označbe - režijski obrat 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnavljanju cestnih talnih označb (prehodi za pešce, sredinske črte, 

avtobusna postajališča, parkirišča). 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 171.781 € 

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: 4.102.274 € 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 
Vrednost: 34.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi  javne razsvetljave (zamenjavi dotrajanih kandelabrov), postavitvi dodatnih 

kandelabrov in svetilk JR.  

 

13040 - JR Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 40.189 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave ob LC 295053 Straža-Hruševec, v naselju Hruševec 

(novogradnjo in nadzor), ki se bo izvajala istočasno z izgradnjo pločnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0004 

13045 - JR Gospodarska cona Zalog 
Vrednost: 6.757 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  na tej postavki so namenjena za novogradnjo JR, elektroenergetskih razvodov in kabelske kanalizacije v 

GC Zalog. Investicija se bo izvajala glede na uspešnost postopka prodaje zemljišč v GC Zalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0025 

13051 - JR peš most Straža-Vavta vas 
Vrednost: 68.141 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje JR  na povezovalni pešpoti in mostu preko reke Krke. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0033 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

13050 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat 
Vrednost: 3.871 € 

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).  

V skladu z zakonodajo je potrebno vsako leto obnavljati načrt javne razsvetljave. 

13053 - Poraba električne energije za javno razsvetljavo-režijski obrat 
Vrednost: 18.823 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za javno razsvetljavo. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 25.200 € 

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: 4.102.274 € 

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

4.980 
Vrednost: 3.000 € 

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 odvodnjavanje 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 2015-2018: OB203-09-0020 

13028 - Rekonstrukcija križišča v Volavčah (Rekonstrukcija ceste R2-

419/1203 v naselju Potok od km 7350 do km 8550) 
Vrednost: 5.000 € 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0021 

13038 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok 
Vrednost: 5.000 € 

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. Priprava dokumentacije se navezuje na pripravo 

dokumentacije za rekonstrukcijo križišča v naselju Potok (Volavče). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0021 

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

do km 6.100 
Vrednost: 12.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za 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: 73.041 € 

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: 16.130 € 

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: 16.130 € 

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). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

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. 

14004 - Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja podj 
Vrednost: 1.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

14005 - Sofinanciranje mikrokreditne sheme za malo gospoda 
Vrednost: 1.000 € 

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 podjetnikom 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepa sofinanciranja realnih obresti za posojila podjetnikom s sedežem v 

Občini Straža. 

14018 - Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu 
Vrednost: 4.630 € 

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: 1.000 € 

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 

Dolenjske in Bele Krajine. Projekt se izvaja na osnovi podpisane pogodbe, ki tudi določa višino sredstev, ki jih za 

izvajanje aktivnosti LAS zagotavlja občina. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 56.911 € 

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: 29.460 € 

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: 4.102.274 € 

14008 - Tiskanje promocijskega gradiva 
Vrednost: 3.460 € 

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: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izdelavo projektov oz. izdelkov v sklopu celostne podobe Občine Straža. Iz te 

proračunske postavke se financirajo tudi zloženke in gradivo za sejme. Občinska uprava bo v sklopu celostne 

podobe izvedla  razpis za oblikovanje spominkov, sredstva so namenjena tudi za samo izdelavo in nabavo le teh. 

14010 - Sofinanciranje programa turističnega društva 
Vrednost: 6.000 € 

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. 
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 27.451 € 

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: 4.102.274 € 

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 javnega razpisa. 

14014 - Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, 

kulturnih in vinogradniških poti 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za nadaljevanje urejanja sprehajalnih, kolesarskih, turističnih in učnih poti v Občini 

Straža. V izdelavi je program ureditve poti, ki bo osnova za izvajanje investicije. 

14021 - Regionalna destinacijska organizacija - RDO 
Vrednost: 807 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RDO je 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  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. 

14028 - Projekt kolesarskih poti "Sava-Krka bike" 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža je skupaj s še 12 občin dolenjske in posavske regije vključena v projekt izgradnje daljinskih 

kolesarskih povezav "Sava-Krka bike". Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije, na podlagi katere 

bo projekt uvrščen v državni NRP, ter za začetek urejanja in označevanja kolesarskih poti po že obstoječih lokalnih 

cestah. 
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14029 - Ureditev prireditvenega prostora 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za urejanje prireditvenega oz. večnamenskega prostora, ki se nahaja v ovinku nasproti 

Novolesa. Predvidena je sanacija zemljišča. 

14030 - Mreža postajališč za avtodome 
Vrednost: 1.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osrednji poudarek je že v tem trenutku promocija: izdelava celostne grafične podobe, izdelava spletne strani, na 

kateri bodo predstavljene občine, vključene v projekt, in s tem postajališča in ponudba za popotnike z avtodomi, ki 

je dosegljiva v polmeru 2 oziroma 4 km, namigi za izlet, vključno z gostinsko ponudbo, izdelava promocijskega 

gradiva, predstavitev projekta z nemškim partnerjem na sejmu v Stuttgartu, predstavitev v Mein Platz in Promobil, 

promocijske aktivnosti v Sloveniji ... 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 550.638 € 

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: 39.057 € 

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: 39.057 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

15039 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM 
Vrednost: 3.926 € 

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: 35.131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen storitev Komunale za izvajanje GJS. Občina pokriva razliko med 

ekonomsko ceno komunalnih storitev in ceno, ki jo Komunala zaračunava občanom. 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 504.769 € 

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: 187.629 € 

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: 4.102.274 € 

15002 - Ekološki otoki - gradbena dela 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev novih in obstoječih ekoloških otokov ter postavitev novih mest za zabojnike za 

gospodinjske odpadke. 
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15003 - Nakup zabojnikov in kompostnikov 
Vrednost: 3.000 € 

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 komunalnih odpadkov.  

15013 - Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD 
Vrednost: 34.302 € 

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. 

15015 - Sanacija črnih odlagališč 
Vrednost: 1.000 € 

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: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov najema prostorov Gozdnega gospodarstva za zbirni center, za 

vzdrževalna dela na objektu ter nakup opreme, ki je potrebna za obratovanje centra. 

15023 - Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije 
Vrednost: 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu materiala za izvedbo čistilnih akcij (rokavice, vreče) ter odvozu zbranih odpadkov v 

času čistilnih akcij in plačilu ostalih storitev. 

15045 - Financiranje izgradnje CEROD II 
Vrednost: 136.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje centra za ravnanje z odpadki se bo izvajal tudi v letu 2015. Delež financiranja občine bo 

opredeljen s pogodbo in aneksi o izgradnji CEROD II. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0031 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 301.140 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

15006 - Provizija za nakazilo in obr. takse za obremenjevanje voda 
Vrednost: 1.169 € 

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. 

15007 - Kanalizacijo Potok-Prapreče 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zaključku novogradnje kanalizacije Potok - Prapreče, izvajanju investicijskega nadzora in 

izdelavi projektne dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0008 

15010 - Rekonstrukcija kanalizacije 
Vrednost: 46.556 € 

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 (v Rumanji vasi oz. v Vavti vasi oz. v Straži). 

Sredstva so namenjena tudi za intervencijsko vzdrževanje javne kanalizacije. 

15012 - Čistilna naprava Straža 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu investicijskemu vzdrževanju čistilne naprave. 

15017 - Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 31.981 € 

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.Za investicijo je predvideno 

sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi, v primeru neuspešnosti na razpisu se bo investicija izvedla v delnem obsegu 

z lastnimi sredstvi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0004 

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 
Vrednost: 82.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI ter izgradnji fekalne kanalizacije za del vasi med 

cesto in reko Krko ter za investicijski nadzor pri gradnji kanala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0006 
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15046 - Porečje reke Krke 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek izvedbe projekta "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. 

Izvedba projekta je sofinancirana s strani kohezijskega sklada. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0008 

15048 - Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog 
Vrednost: 69.834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nameravana investicija izgradnje kanalizacijskega omrežja se bo pričela v letu 2015 in nadaljevala v prihodnjih 

letih. Investicija se bo izvajala glede na uspešnost postopka prodaje zemljišč v GC Zalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0025 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 16.000 € 

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: 4.102.274 € 

15042 - Zmanjšanje smradu pri polivanju gnojevke 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ohranja za primer, da bo uvrščena v Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva. 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: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dopolnitvi in razširitvi že izdelanega GIS nevarnih skal, nadaljevanju evidentiranja in analize 

nevarnih skal na pobočju nad Stražama, analize geološke sestave tal, tektonske porušenosti kamnin in terenske 

ocene ogroženosti objektov. Izdelani bodo predlogi za obseg, lokacijo in faznost sanacijskih ukrepov in preliminarna 

ocena stroškov sanacije.  
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Vrednost: 6.255 € 

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: 6.255 € 

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: 4.102.274 € 

15027 - Vodenje katastra GJI 
Vrednost: 6.255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture. 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Vrednost: 557 € 

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: 557 € 

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 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

15021 - Dejavnost Zavoda za varstvo okolja 
Vrednost: 557 € 

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: 461.201 € 

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). 

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: 50.021 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 

vzpostavitev  sistema gospodarjenja s prostorom. 

 

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: 2.500 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

16002 - Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ustvarjena je bila baza s katere DURS črpa podatke za odmero nadomestila. To bazo pa je potrebno najmanj 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 izvedbe ažuriranja 

podatkov s strani usklajevanja novonastalih parcel po parcelaciji s presekom namenske rabe opredeljene v 

občinskem planskem aktu OPN Straža.  ter storitve v pritožbenih postopkih na odmere nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Vrednost: 6.521 € 

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: 4.102.274 € 

16003 - Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 
Vrednost: 6.521 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Straža se komunalni prispevek zaračunava 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 GC Zalog.  

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 41.000 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

16005 - Občinski prostorski načrt 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo spremembe OPN Straža, ki je bil sprejet v letu 2012. Uporabljati 

se ga je pričelo v januarja 2013. V tem času so se ugotovile posamezne pomanjkljivosti ali nejasnosti  obstoječega 

plana. Podanih pa je bilo tudi že 40 pobud občanov po spremembi akta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0011 

 

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

16009 - Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN 
Vrednost: 10.000 € 

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. Sredstva so namenjena za financiranje OPPN v primeru sklenitve pogodbe o 

sofinanciranju z lastniki zemljišč oz. z zasebnim vlagateljem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0013 

16031 - Okoljsko poročilo za OPN in OPPN 
Vrednost: 1.000 € 

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. Zaradi predvidene spremembe OPN je postavka 

uvrščena v proračun. 

16043 - OPPN obvoznica Zalog 
Vrednost: 10.000 € 

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. Projektna dokumentacija bo zaključena 

v letu 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0012 
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1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 293.514 € 

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. 

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: 259.841 € 

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: 4.102.274 € 

16035 - Regresiranje prevozov pitne vode 
Vrednost: 5.406 € 

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: 27.305 € 

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. 

16037 - Vodovod Drganja sela-Novi Ljuben 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  bodo v letu 2015 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0003 
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16040 - Rekonstrukcije vodovodov 
Vrednost: 11.400 € 

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: 4.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

hidrantnih omaric. 

16049 - Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 
Vrednost: 177.730 € 

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. Za investicijo je predvideno 

sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi v primeru neuspešnosti na razpisu se bo investicija izvedla v delnem obsegu z 

lastnimi sredstvi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0004 

16055 - Vodovod v Gospodarski coni Zalog 
Vrednost: 10.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nameravana investicija izgradnje vodovodnega omrežja se bo pričela v letu 2015 in nadaljevala v prihodnjih letih. 

Investicija se bo izvedla glede na uspešnost postopka zemljišč v GC Zalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0025 

16064 - Obnova zajetja Devetak 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajetje Devetak je edino zajetje v Občini Straža in je del sistema javnega vodovoda  v upravljanju Komunale Nm. 

Zajetje služi kot rezervni vir v sušnih obdobjih. Potrebna je celovita obnova zajetja za ustrezno pripravo pitne vode. 

Investicija se bo delila po ključu tudi na ostale občine, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Jezero.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-15-0001 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 10.608 € 

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. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

16057 - Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliška vežica-režijski obrat 
Vrednost: 10.208 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. Na mrliški vežici je predvideno 

popravilo strehe. 

16058 - Ureditev grobišč-režijski obrat 
Vrednost: 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. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 3.500 € 

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. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

16059 - Športni park Breza-režijski obrat 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov. 

16060 - Stadion Vavta vas-režijski obrat 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov. 

16061 - Otroška igrišča-režijski obrat 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov. 
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 19.565 € 

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. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

16056 - Vzdrževanje ulic in javnih objektov - režijski obrat 
Vrednost: 19.465 € 

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. 

16062 - Plakatiranje-ureditev plakatnih mest-režijski obrat 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanju obstoječih plakatnih mest ter za postavitev novih. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 11.965 € 

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: 11.965 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

16018 - Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 
Vrednost: 8.941 € 

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 prostorov 
Vrednost: 3.024 € 

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.  

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 105.701 € 

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: 48.042 € 

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: 4.102.274 € 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 
Vrednost: 27.542 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  na tej postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije v GC Zalog. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018:OB203-09-0025 
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16052 - Urejanje občinskih zemljišč 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

06 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 293.410 € 

16063 - Urejanje "govejakov" in kopališč-režijski obrat 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotavljana sredstva za urejanje "govejakov" in kopališč. V primeru pridobitve ustreznih dovoljenj 

bomo pristopili k gradnji čolnarn. Plačati je potrebno ureditev govejaka na Lokah. 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 57.658 € 

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: 4.102.274 € 

16023 - Nakup zemljišč v Občini Straža 
Vrednost: 30.000 € 

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 2015-2018: OB203-09-0022 

16025 - Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacije, 

urejanje ZK stanja) 
Vrednost: 11.658 € 

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.  
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16069 - Urejanje statusa kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so namenjena sredstva za urejanje statusa zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste in so v 

zasebni lasti. Sredstva so namenjena za postopke odmere zemljišč, kot tudi za izdelave cenitev vrednosti zemljišč in 

kupnin v primeru odkupa zemljišč. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 39.376 € 

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: 12.391 € 

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 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 12.391 € 

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: 4.102.274 € 

17001 - Zdravstveni dom 
Vrednost: 12.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se bodo namenila za tekoče stroške in vzdrževanje zdravstvenega doma (stroški električne 

energije, stroški ogrevanja, komunale...). 
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 26.985 € 

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: 4.102.274 € 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 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.  

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 3.616 € 

Opis podprograma 

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

 

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: 4.102.274 € 

17007 - Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško službo 
Vrednost: 3.616 € 

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 
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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: 401.464 € 

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: 95.050 € 

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: 95.050 € 

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: 4.102.274 € 

18014 - Obnova cerkva v občini 
Vrednost: 19.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlaga se sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov v višini proračunske postavke. Sredstva se delijo na 

podlagi razpisa. 

18050 - Mlin v Vavti vasi 
Vrednost: 75.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mlina (stroški komunalnih storitev...). V letu 2015 se predvideva 

zamenjava strehe in potrebna vzdrževalna dela. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-12-0005 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 186.103 € 

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: 64.278 € 

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: 4.102.274 € 

18002 - Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 
Vrednost: 35.000 € 

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 

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: 7.500 € 

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. 
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18011 - Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži 
Vrednost: 19.087 € 

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: 2.691 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostori na železniški postaji so trenutno prazni. Poskušamo se dogovoriti z društvi o njihovi uporabi teh prostorov.   

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 11.252 € 

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: 4.102.274 € 

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

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: 10.252 € 

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, novoletni dogodki...). S te 

postavke se bo tudi financiral občinski praznik in prireditve ob novem letu. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 18.519 € 

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: 63.807 € 

18010 - Donacija društvom - županova sredstva 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

18007 - Sofinanciranje programov društev na področju kulture 
Vrednost: 12.084 € 

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. 

18043 - Kulturne prireditve 
Vrednost: 5.035 € 

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.  

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 5.530 € 

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. 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 99 od 140 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 19.248 € 

18013 - Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM) 
Vrednost: 5.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju lokalnega TV programa. TV Vaš kanal NM  bo poročal o 

dogodki v Občini Straža.  

Vrednost: 4.102.274 € 

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: 86.524 € 

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: 4.102.274 € 

18044 - Kulturni dom v Straži 
Vrednost: 43.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje kulturnega doma. V letošnjem letu 

so tudi previdena sredstva za nakup avdiovizualne opreme. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0001 

 

 



Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2015   

Stran 100 od 140 

18046 - Vaški dom Drganja sela 
Vrednost: 43.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v letu 2014 pridobila gradbeno dovoljenje za legalizacijo in rekonstrukcijo Mladinskega doma Drganja 

sela . Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo doma na Drganjih selih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-12-0004 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 12.570 € 

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: 12.570 € 

Opis podprograma 

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

 

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: 4.102.274 € 

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. Financira se tudi osebna 

asistenca za tetraplegika iz Občine Straža. 

18023 - Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij 
Vrednost: 10.070 € 

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. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 107.742 € 

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: 50.147 € 

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: 63.807 € 

18028 - Nagrade posameznikom - županova sredstva 
Vrednost: 900 € 

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: 1.500 € 

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: 4.102.274 € 

18025 - Športna dejavnost kot preventivni program zdravja 
Vrednost: 1.425 € 

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. 
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18027 - Sofinanciranje programov na področju športa 
Vrednost: 46.322 € 

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, objavljamo 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. 

 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 57.595 € 

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. 

 

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: 4.102.274 € 

18012 - E-dostopne točke 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječih E-dostopnih točk. Začeli bomo s postavitvijo e-dostopne točke in 

info točk na objektih v lasti Občine Straža. 

18015 - Novoletna obdaritev otrok 
Vrednost: 10.200 € 

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: 665 € 

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. 
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18026 - Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije 
Vrednost: 900 € 

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: 4.995 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje postopka izdelave projektne dokumentacije PGD  in nakup potrebnih 

zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-12-0005 

18048 - Mladinski dom Rumanja vas 
Vrednost: 40.635 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo mladinskega doma. V primeru neobjave razpisa v prvi polovici leta 

ali neuspeha na razpisu lahko občina pristopi k obnovi v višini predvidenih lastnih sredstev. 

Sredstva so namenjena tudi za ureditev kletnih prostorov za rekreacijo, podaljšanje strehe objekta in postavitev 

nadstreška pred glavnim vhodom.  

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 1.027.067 € 

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: 759.391 € 

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 
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19029001 - Vrtci 

Vrednost: 759.391 € 

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: 4.102.274 € 

19001 - Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev 
Vrednost: 400.361 € 

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.  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: 74.947 € 

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. Izdatek pomeni regresiranje 

oskrbe v vrtcih izven občine in sicer na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev  za program vrtca.    

 

19003 - Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih 
Vrednost: 23.657 € 

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: 1.047 € 

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. 
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19033 - Energetska sanacija vrtca v Straži 
Vrednost: 259.379 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se namerava v letu 2015 javila na razpis za energetsko sanacijo. Sredstva so namenjena za začetek 

energetske sanacije objekta  (zamenjava ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva in kurilnice-peč na lesno 

biomaso).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-14-0001 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 245.276 € 

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: 228.038 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne 

stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), 

nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

 

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: 4.102.274 € 

19006 - Materialni stroški - OŠ Vavta vas 
Vrednost: 23.500 € 

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.  

19007 - Dodatni program 
Vrednost: 407 € 
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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: 3.400 € 

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 oz. aneks. 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vzdrževalna dela v učilnicah Osnovne šole in telovadnice. Predvideva se ureditev 

prezračevanja v telovadnici, zamenjava razsvetljave v šoli, sanacija WC-jev  tako v šoli kot vrtcu, ureditev 

prezračevanja v kuhinji, obnova mreže internete napeljave, preureditev kabinetov in zbornic, beljenje prostorov in 

ureditev odsesalnika zraka  v zbornici, brušenje parketa v vrtcu, nabava klim, zamenjava garderobnih omar 

19016 - Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 
Vrednost: 75.623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina straža se je v letu 2014 javila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje projekta posodobitve 

športnih površin pri OŠ Vavta vas. Postavile se bodo tribune, ograja okoli igrišča ter lovilne mreže na obeh straneh 

igrišča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: 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, med drugim tudi za organizacijo področnega matematičnega tekmovanja.  

 

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. 

19020 - Računalniška oprema 
Vrednost: 1.000 € 

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 
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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. 

19023 - Program pospeševanja izobraževanja dejavnosti 
Vrednost: 1.708 € 

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: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

19025 - Financiranje šole v naravi 
Vrednost: 8.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za financiranje nadstandardnega programa šole v naravi. Program je do sedaj polovično plačevalo MŠŠ 

polovico pa starši. S plačevanjem nadstandardnega programa bi s tem razbremenili predvsem starše. Šola v naravi se 

izvaja v 5., 3. in 7. razredu. 

19027 - Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v letu 2015 namenila sredstva na proračunski sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico v 

višini 50.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-09-0024 

19031 - Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 
Vrednost: 35.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija se je v letu 2014 zaključila. Račun zapade v leto 2015. Del sredstev bo sofinancirala Fundacija za šport. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2015-2018: OB203-11-0009 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 13.100 € 

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: 4.102.274 € 

19013 - Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo 
Vrednost: 13.100 € 

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 2014. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

Vrednost: 4.138 € 

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: 4.102.274 € 

19014 - Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše 
Vrednost: 4.138 € 

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 terapij  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: 22.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 17.400 € 
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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: 4.102.274 € 

19008 - Regresiranje prevozov v šolo 
Vrednost: 14.300 € 

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 Arriva 

glavnino prevozov pa se izvaja s šolskim kombibusom.  

19009 - Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami 
Vrednost: 3.100 € 

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 tri učence.  

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: 4.102.274 € 

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: 121.229 € 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 7.000 € 

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: 7.000 € 

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: 4.102.274 € 

20001 - Prispevek družinam novorojencev 
Vrednost: 7.000 € 

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: 114.229 € 

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: 22.407 € 
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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: 4.102.274 € 

20002 - Financiranje družinskega pomočnika 
Vrednost: 22.407 € 

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. V občini 

imamo dva družinska pomočnika. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 76.470 € 

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: 4.102.274 € 

20003 - Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni zavodi 
Vrednost: 50.644 € 

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.  
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20004 - Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu 
Vrednost: 25.326 € 

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: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdela se analiza potreb in dostopnosti programov namenjenih starejšim občanom v Občini Straža. V  kolikor bodo 

analize pokazale potrebo po izvedbi doma starejših občanov bomo poskušali poiskati investitorja. Analiza in 

strategija se bo izvedla v okviru izdelave Strategije razvoja Občine Straža. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 7.950 € 

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 

 

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: 4.102.274 € 

20005 - Sofinanciranje stanarin 
Vrednost: 3.000 € 

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.  

 

20009 - Sofinanciranje letovanja otrok 
Vrednost: 1.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območna organizacija Rdečega Križa bo tudi v letu 2015 pripravila letovanje otrok. Letovanja se  udeležijo otroci iz 

območja Občine Straža. Medsebojno sodelovanje uredimo z pogodbo. 
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20010 - Enkratna socialna denarna pomoč občanom 
Vrednost: 3.000 € 

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: 7.402 € 

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. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

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 2015. Iz te 

postavke se krije program za socialno dejavnost (srečanje in novoletna obdaritev starostnikov) ter za delovanje OZ 

RK -  materialni stroški  ter  BOD sekretarke). 

20011 - Srečanje krvodajalcev 
Vrednost: 470 € 

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: 1.812 € 

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. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 11.643 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 
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2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 11.643 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 

in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 11.643 € 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 

dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 

domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 4.102.274 € 

22002 - Obresti od kreditov in stroški zadolževanja 
Vrednost: 11.643 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov obresti in stroškov zadolževanja od najetih dolgoročnih in kratkoročnih 

posojil. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 10.000 € 

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 € 

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. 
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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: 4.102.274 € 

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: 5.000 € 

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: 5.000 € 

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: 4.102.274 € 

23002 - Tekoča proračunska rezerva 
Vrednost: 5.000 € 
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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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C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 20.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 20.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 

in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 20.000 € 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 

dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 

domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 
Vrednost: 20.000 € 

22001 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov je Občina Straža prevzela obveznosti iz naslova 

odplačevanja dolgoročnega kredita, ki ga je prevzela od Komunale Novo mesto. Sredstva so zagotovljena na 

postavki 2201. Zadnji obrok zapade v letu 2011 in znaša stanje kredita po IOP na dan 31.12.2010 16.909,27 EUR. 

Sredstva v proračunu pa morajo biti zagotovljena tudi za plačilo obresti. Odplačilo glavnice se prikazuje v računu 

financiranja. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

04 - OBČINSKA UPRAVA – enovita 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB203-15-0002 – Ureditev kombiniranih pločnikov 

Namen in cilj 

V okviru proračunske postavke je predvidena izgradnja kombiniranih pločnikov in sicer v Rumanji vasi, Pod 

Srobotnikom, v Dolenji Straži in Stari cesti. Investicijo bomo izvajali glede na pridobljena soglasja in dovoljena. 

Stanje projekta 

V pripravi 

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 odkup zemljišča od Slovenskih železnic.  

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 večjih dejavnikov: zagotavljanje varne 

peš poti za učence osnovne šole, povezava do rekreacijskih površin pri osnovni šoli za občane, povezovanje 

sprehajalnih poti. 

Stanje projekta 

Aktiven 

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 

Dokončana je projektna dokumentacije za pločnika, kolesarske steze z JR. V letošnjem letu želimo pričeti z 

rekonstrukcijo vodovoda in izgradnjo kanalizacije ter začeti z izgradnjo pločnika. 

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). 
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Stanje projekta 

V letošnjem letu se bo pridobila projektna dokumentacija. 

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 

Sredstva so namenjena za morebitna dodatna postajališča. 

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. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB203-09-0031 - Sofinanciranje izgradnje regijskega centra 

Namen in cilj 

Zagotavljanje ustrezno odlaganje odpadkov.  

Stanje projekta 

Se izvaja. 
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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. 

OB203-12-0006 – Zbirno reciklažni center 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov najema prostorov Gozdnega gospodarstva za zbirni center ter nakup 

opreme (kontejnerjev, zabojnikov), ki je potrebna za obratovanje centra. 

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 

V zaključni fazi. 

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

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI ter izgradnji fekalne kanalizacije za del vasi med 

cesto in reko Krko ter za investicijski nadzor pri gradnji kanala. 

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. 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB203-09-0011 – Občinski prostorski načrt 

Namen in cilj 

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo spremembe OPN Straža, ki je bil sprejet v letu 2012. Uporabljati 

se ga je pričelo v januarja 2013. V tem času so se ugotovile posamezne pomanjkljivosti ali nejasnosti  obstoječega 

plana in podanih je bilo že 40 pobud občanov po spremembi akta. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-09-0012 - OPPN obvoznica Zalog 

Namen in cilj 

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.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB203-15-0015 – Obnova zajetja Devetak 

Namen in cilj 

Zajetje Devetak je edino zajetje v Občini Straža in je del sistema javnega vodovoda  v upravljanju Komunale Nm. 

Zajetje služi kot rezervni vir v sušnih obdobjih. Potrebna je celovita obnova zajetja za ustrezno pripravo pitne vode. 

Investicija se bo delila po ključu tudi na ostale občine, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Jezero.  

Stanje projekta 

V pripravi 

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 letu 2015 sredstva niso namenjena. 
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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 2015-2016 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. 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

OB203-12-0003 – Mlin v Vavti vasi 

Namen in cilj 

V letu 2013 je bil odkupljen mlin.  V lanskem letu je bila izvedena čistilna akcija, kjer se je uredila okolica mlina. V 

2015 se predvideva zamenjava strehe ter nujna vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

Aktiven 

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 2015 so sredstva namenjena le za obratovanje 

kulturnega doma ter avdiovizualno opremo. 

OB203-12-0004 – Mladinski dom Drganja sela 

Namen in cilj 

Mladinski dom na Drganjih selih bi se energetsko sanira. Želimo pridobiti nepovratna evropska sredstva. Izdelati je 

potrebno energetski pregled stavbe ter pridobiti potrebno dokumentacijo za začetek del. 

Stanje projekta 

V pripravi 
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19029001 – Vrtci 

OB203-14-0001 – Energetska sanacija vrtca v Straži 

Namen in cilj 

V letu 2015 se nameravamo  javila na razpis za energetsko sanacijo. Sredstva so namenjena za začetek energetske 

sanacije objekta  (zamenjava ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva in kurilnice-peč na lesno biomaso). 

Izdelan je energetski pregled in PZI. 

Stanje projekta 

V pripravi.  

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

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

Namen in cilj 

Pridobitev novih učilnic v šoli in s tem preselitev treh enot vrtca na lokacijo v Vavti vasi. Dozidala bi se tudi 

telovadnica. 

Stanje projekta 

Občina bo v letu 2015 vplačala v sklad. 

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 2015 smo se javili na razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje projekta. 

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 zaključni fazi.  V letu 2015 se bo plačal  račun za obnovo ter prejela se bodo sredstva iz Fundacije za šport. 
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NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE STRAŽA  

za obdobje od 2015 do 2018 

 
1. Obseg in priprava načrta razvojnih programov 

 
NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so 

odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt 

financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte 

ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem 

dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP 

so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega 

razvojnega načrtovanja). 

 

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 

43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji 

za uvrstitev projektov v NRP. 

 

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte 

in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 

- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in 

- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge 

vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski 

klasifikaciji. 

 

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske 

porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti. 

 

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna 

obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 

- 43 – Investicijski transferi, 

- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč). 

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih 

kontih. 

 

V NRP je potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine 

kontov 42 – Investicijski odhodki oziroma podskupine kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih 

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

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Investicijski odhodki so sredstva, ki so 

namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoženja države oziroma občine in drugih 

uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih 

sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v njihovih bilancah stanja (sredstva za gradnjo in 

nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, 

sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje 

objektov, opreme in podobno). Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih 

odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo vzdrževanje in obnovo (namenska sredstva 

državnega oziroma občinskega proračuna drugim ravnem države, javnim podjetjem, javnim zavodom, 
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javnim skladom in agencijam, privatnim podjetjem in posameznikom ter zasebnikom in drugim 

izvajalcem javnih služb...). Med investicijske izdatke se ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na 

konkretno osnovno sredstvo. 

 

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih 

izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz 

proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Vsak projekt mora biti 

utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. 

 

Podatki o projektih so v NRP torej prikazani s celotno vrednostjo projektov ter načrtovanimi viri 

financiranja za njihovo izvedbo in sicer po posameznih letih tj. za proračunsko leto, na katerega se 

proračun nanaša in za naslednja tri leta (n + 3); za projekte, ki se nadaljujejo v naslednja leta, pa je 

predstavljen še seštevek potrebnih sredstev za obdobje do predvidenega zaključka financiranja 

posameznega projekta. Ob pripravi oziroma spremembi posameznih letnih proračunov se NRP v tem 

delu dopolni ter potrdi za naslednje štiriletno obdobje. 

 

Pri načrtovanju projektov se praviloma najprej zagotovi vire za projekte in programe, ki so v izvajanju, 

preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte in programe, ki se jih v NRP uvršča na novo in 

se bodo začeli izvajati v naslednjem planskem obdobju (v pripravi). 

 

V procesu priprave NRP se torej izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni 

projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte 

financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na 

razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje projektov, je treba najprej izdelati 

analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali 

terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po 

ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je 

potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje 

uvrstitve v NRP. 

 

Poseben segment načrta razvojnih programov predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno 

sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih evropskih virov, ki so 

namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne 

strategije, ki jo med drugim za obdobje 2007-2013 opredeljujejo tudi prioritetni programi oziroma 

projekti v Nacionalnem strateškem referenčnem okviru in na podlagi katerih se oblikujejo operativni 

programi, kakor tudi nacionalni strateški načrt razvoja podeželja. V letu 2015 se predvideva nova 

programska shema 2014-2020. Za načrtovanje teh sredstev so v NRP državnega proračuna oblikovani 

evidenčni projekti na ravni prednostnih usmeritev iz operativnih programov, ki se po objavljenem 

izboru projektov dodelijo konkretnim, na primer na razpisih izbranim projektom. Finančna konstrukcija 

teh posameznih projektov mora izhajati iz celotne vrednosti projekta in predvideti tudi vire za ostale 

stroške, tj. tiste, ki niso upravičeni stroški po pravilih financiranja projektov iz skladov Evropske unije. 

 

Za vse projekte občin, ki se (so)financirajo tudi iz virov državnega proračuna pa velja, da morajo biti 

sestavni del NRP državnega proračuna, podatki pa usklajeni s tistimi v proračunu občine. Ministrstvo, 

pristojno za finance, namreč pripravi predlog načrta razvojnih programov državnega proračuna v 

postopku usklajevanja državnega proračuna na podlagi podatkov neposrednih proračunskih uporabnikov 

državnega proračuna, ki so predhodno usklajeni na ravni pristojnega predlagatelja finančnega načrta in 

po predhodni uvrstitvi projektov v NRP občinskega proračuna, skladno z ZFO-1. Pri pripravi 

občinskega proračuna je potrebno projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi, prednostno uvrstiti 

v NRP. 

 

V primeru, da je občina vključena tudi v programe državnih pomoči, uvrsti te projekte v NRP ob 

upoštevanju postopka, ki je opredeljen v ZSDrP. 

 

Pri sprejemanju odločitev v primerih investicijskih projektov, se uporabljajo določila Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Poleg 
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opredelitve osnovnih pojmov (npr. analiza stroškov in koristi, investicije, investicijski stroški, ocena 

vrednosti projekta, projekt, idr.) ta predpis določa tudi vrste investicijske dokumentacije. Med 

investicijsko dokumentacijo štejemo DIP, PIZ in IP oziroma drug dokument, ki ga je v času 

načrtovanja investicije potrebno pripraviti ter obravnavati v skladu z UEM oziroma področnimi 

metodologijami. Investitor v fazi načrtovanja v investicijski dokumentaciji (ne glede na področje, v 

katero spada posamezna investicija) predvsem: 

1. določi cilje investicije, 

2. pripravi predloge različnih variant za dosego določenih ciljev (glede na lokacijo, vire 

financiranja, vrsto tehnologije, način izgradnje kot npr. fazna izgradnja, itd.), 

3. opredeli investicijske stroške oziroma izdatke ter tudi stroške in koristi, ki bodo nastali v fazi 

delovanja, torej za celotno ekonomsko dobo projekta, 

4. ugotovi upravičenost posameznih variant, 

5. ugotovi občutljivost posameznih variant (glede na kritične parametre projekta, kjer je 

zanesljivost projekcij najmanjša) in 

6. izbere optimalno varianto. 

 

Podatkovna podlaga za pripravo investicijskega dokumenta je med drugim lahko: 

- projektna in druga dokumentacija (tehnično-tehnološki projekt, idejna zasnova, idejni projekt, 

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, idr., kakor jih določa zakonodaja s področja 

graditve objektov), 

- raziskovalne in druge študije, raziskave povpraševanja, tržne analize oziroma ostale strokovne 

analize, vključno analize vrednotenj že izvedenih projektov, 

- statistični podatki ter študije in analize uradnih institucij (npr.: trendi o številu in strukturi 

prebivalstva, analize in projekcije razvoja posameznih področij/dejavnosti, makrofiskalni 

scenariji, itd.). 

 

Vrste investicijske dokumentacije so: 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je osnovni dokument, s katerim investitor 

oziroma proračunski uporabnik evidentira investicijske potrebe in namere ter prikaže osnovne podatke o 

projektu, odgovorna oseba pa odloči o tem, ali se nadaljuje postopek priprave investicijske 

dokumentacije - je torej podlaga za odločitev o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi posamezne investicije. 

Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v okviru proračuna in torej tudi za spremljanje in 

nadziranje aktivnosti na projektu, saj je v njem določena opredelitev namena in ciljev ter tudi podane 

informacije o ocenjeni vrednosti projekta, strukturi virov financiranja, pričakovanih učinkih ter ostale 

podrobnosti o projektu, ki so potrebne, da odgovorni nosilci sprejmejo odločitev in s tem potrdijo, da se 

aktivnosti na projektu lahko nadaljujejo oz. se v določenih primerih projekt tudi začne izvajati. Obvezno 

se izdela za vrednosti nad 500.000 EUR in tudi pri manjših vrednostih, kadar so investicijski projekti: 

- tehnološko zahtevni, 

- imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (npr. visoke stroške vzdrževanja), 

ali so 

- (so)financirani s proračunskimi sredstvi. 

 

V primerih, ko je vrednost projekta pod 500.000 EUR, lahko DIP prevzame vlogo investicijskega 

programa, vsebina tega dokumenta pa mora biti smiselno prilagojena glede na obvezno določene 

vsebine IP in vključevati še analizo stroškov in koristi, predstavitev optimalne variante za izvedbo 

projekta ter prikaz rezultatov oziroma utemeljitev upravičenosti projekta. 

 

Izhodišče za oceno vrednosti investicije je najmanj analiza vrednosti že izvedenih investicij oziroma 

druga verodostojna izhodišča; kadar je DIP v vlogi IP, je za projekte, ki vključujejo gradnje, izhodišče 
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najmanj idejni projekt, za druge vrste projektov pa dokumentacija, ki temelji na pravilih stroke, v okvir 

katere spada konkretni projekt. 

 

Kadar se predvideva, da se bo projekt izvajal v fazah, mora investitor oceniti vrednost celotnega 

projekta na podlagi razpoložljivih podatkov – pri čemer morajo biti faze opredeljene tako, da so 

funkcionalno, tehnično-tehnološko in finančno samostojne celote. 

 

Tudi v primerih, ko PU obravnava skupino manjših investicij kot program, določi z DIP njegovo 

vsebino na podlagi analize stanja in iz nje izhajajočih potreb (npr. popis potrebnih del in opreme v 

okviru posodobitve prostorov v poslopju, kjer je sedež občine), jih ovrednoti in glede na prioritete 

določi časovni načrt aktivnosti, kar je podlaga za načrt financiranja.  

 

Predinvesticijska zasnova (PIZ) se izdela za projekte vrednosti nad 2.500.000 EUR (glej tabelo v 

nadaljevanju) zaradi obravnave variant izvedbe investicije, za katere je verjetno, da bi na ekonomsko, 

finančno, terminsko, tehnično ali z drugih vidikov sprejemljiv način izpolnile zastavljene cilje projekta. 

Pri tem se upošteva omejitve, ki jih določajo tehnične in finančne zmožnosti ter zakonski predpisi. V 

PIZ se na podlagi analize posameznih variant ter primerjave variant izbere optimalno, katera je potem 

predmet obravnave v IP; pomembno je, da se analizo in izbor najprimernejše variante izvede na 

primerljivih podlagah. Ena od obveznih variant je tudi možnost vključitve javno-zasebnega partnerstva. 

 

Investicijski program (IP) je strokovna podlaga za odločitev o investiciji ter tisti dokument, na podlagi 

katerega se investitor odloči za izvedbo investicije. Ta dokument se obvezno pripravi za projekte z 

vrednostjo nad 500.000 EUR. Izhodišče za oceno investicije je pri gradbenih projektih projektna 

dokumentacija izdelana najmanj na nivoju idejnega projekta, pri drugih vrstah projektov pa glede na 

pravila stroke za zadevni projekt. 

 

IP je tudi podlaga za primerjave načrtovanih rezultatov in učinkov z realizacijo glede na opredeljena 

merila ter izbrane kazalnike, tako v fazi izvedbe kakor doseganja rezultatov in učinkov investicije v fazi 

delovanja oziroma obratovanja. 

 

Novelacija IP je potrebna, kadar se pričakuje večja odstopanja od plana v IP, t.j. če se vhodni podatki 

za investicijo toliko spremenijo, da to bistveno vpliva na učinke investiranja oziroma, če se vrednost 

investicije spremeni za več kot 20 %. 

 

Študija izvedbe (ŠI) se izdela najkasneje do začetka postopka javnega razpisa za izbor izvajalcev tj. do 

začetka izvajanja projekta. Vsebuje podrobni časovni načrt po aktivnostih v predvidenem času izvedbe 

projekta, organizacijske rešitve, idr. podrobnosti potrebne za nemoteno načrtovanje in spremljanje 

izvedbe projekta. Lahko je tudi sestavni del IP. 

 

Pri tem je treba posebej poudariti, da je začetek izvedbe projekta določen z dnem podpisa sklepa o 

začetku postopka javnega naročila za izbor izvajalca. 

 

Poročilo o izvajanju se pripravi najmanj enkrat letno, najkasneje pa ob zaključku leta ob poslovnem 

poročilu – pa tudi, če se predvideva, da bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 %. Vsebuje 

primerjavo dejanske realizacije investicije s predvideno v IP, primerjavo dejanske porabe finančnih 

sredstev z načrtovano v IP ter vzroke morebitnih odstopanj. Njegov namen je pravočasno ugotavljanje 

odstopanj ter ukrepanje za njihovo odpravo. Ta dokument pa je tudi podlaga za pripravo predloga 

proračuna za projekte, ki se že izvajajo. 

 

Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov se izdela z namenom ugotavljanja in vrednotenja 

dejanskih učinkov z učinki, predvidenimi v IP. Pripravi se v okviru poslovnih poročil po zaključku 

izvedbe projekta in po koncu ekonomske dobe, njegov namen pa je, da se na ta način pridobivajo 

izkušnje ter podlage za izboljšave pri pripravi naslednjih (podobnih) investicij. 

 

Investicijsko dokumentacijo pregleda in obravnava investitor, ter jo s sklepom potrdi – na podlagi 

preveritve, da je izdelana na ustreznih strokovnih izhodiščih in ocene, da bo investicija izvedljiva tako, 
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kot je v dokumentu predvideno, da je skladna s strateškimi cilji, ter predstavljena skladno z 

metodologijo kot tudi z merili učinkovitosti področne metodologije, ki določa tudi normative in 

standarde za zadevno področje. Pisni sklep odgovorne osebe investitorja (praviloma določene s statutom 

občine) je obvezna priloga dokumenta identifikacije projekta oziroma predinvesticijske zasnove, 

investicijskega programa ali novelacije investicijskega programa. Kot sklep o potrditvi investicijske 

dokumentacije se ne štejejo izjave o vključenosti projekta v načrt razvojnih programov ali sklepi 

strokovnih komisij. 

 

Z UEM so urejeni tudi primeri, ko: 

- je ocenjena vrednost projektov nizka (pod 100.000 EUR) in se vsebina investicijske 

dokumentacije lahko prilagodi, torej ustrezno poenostavi, 

- gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti 

in se jih lahko združi v program oz. skupinski projekt, za katerega pa veljajo isti postopki in 

merila kot za posamičen investicijski projekt (kot na primer za investicijske aktivnosti, ki so 

potrebne za ohranjanje oz. vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih sredstev za izvajanje nalog 

v okviru rednega programa dela), in sicer: 

- načrt nakupov v obliki enoletnega ali večletnega programa (načrt, ki poveže različne investicije, 

npr. tiste manjših vrednosti), iz katerega mora biti razvidno, na kakšnih podlagah in izhodiščih 

(potrebah) planira PU dinamiko svojih investicijskih izdatkov ter katere so bile strokovne 

osnove za oceno vrednosti tega programa. Program načrtovanih manjših investicij za določeno 

obdobje je izhodiščni dokument za načrtovanje teh izdatkov, ki ga predhodno s pisnim sklepom 

potrdi odgovorni organ oz. njegov predstojnik. Prednost potrjenega večletnega programa je v 

tem, da omogoča nemoteno financiranje za več let in tako učinkovitejše izvajanje javnih naročil 

in nabav, skladno z možnostmi prevzemanja obveznosti v breme proračunov naslednjih let. 

- načrt investicijskega vzdrževanja, saj je med delovanjem oz. obratovanjem potrebno zagotoviti 

sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev. Investicijsko vzdrževanje zajema večja 

(občasna) popravila osnovnih sredstev z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost in 

podaljšati njihovo dobo koristnosti. Ti stroški povečujejo prihodnje koristi opredmetenega 

osnovnega sredstva in tudi njegovo nabavno vrednost. Ker je investicijsko vzdrževanje 

povezano z nastajanjem večjih stroškov, jih je potrebno planirati vnaprej. V tem se tudi 

razlikuje od tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev, ki pomeni sprotno (redno) nego, 

zamenjavo manjših delov in popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti, da pride do 

večjih okvar, stroški pa se obračunavajo sproti in v dejanski višini (materialni stroški). Za 

investicijsko vzdrževanje je potrebno izdelati enoletni ali večletni program (načrt 

investicijskega vzdrževanja). Program tovrstnih investicijskih aktivnosti, ki ga s pisnim 

sklepom potrdi odgovorni organ oz. njegov predstojnik, predstavlja osnovo za planiranje po 

letih oziroma prevzemanje obveznosti v breme proračuna v naslednjih letih. 

 

Mejne vrednosti, ki v fazi priprave projekta določajo vrste investicijske dokumentacije glede 

na določila predhodno omenjene uredbe (UEM, 4. člen), so: 

EUR     vrsta ID 

pod 100.000     enostavni DIP 

pod 300.000     DIP 

med 300.000 in 500.000    DIP, (IP) 

nad 500.000     DIP, IP 

nad 2.500.000     DIP, PIZ, IP 
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Za investicije nad 2.500.000 EUR je torej pred začetkom izvedbe projekta obvezno treba izdelati poleg 

drugih vrst dokumentacije tudi PIZ, za investicije manjših vrednosti pa DIP in IP oziroma v določenih 

primerih le en dokument tj. DIP oziroma njegovo poenostavljeno verzijo (za vrednosti pod 100.000 

EUR), ki vsebuje določene elemente IP. 

 

Pri oblikovanju NRP je potrebno ločiti še med naslednjimi pojmi 

1. Izvedljiv projekt je tisti projekt, za katerega se na podlagi strokovnih podlag ugotovi, da ga je 

mogoče uresničiti. 

2. Potrjen projekt je projekt, ki je potrjen s sklepom nosilca projekta oziroma pri investicijskih 

projektih s sklepom investitorja ter pripravljen na podlagi predpisane investicijske 

dokumentacije, izdelane skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 

3. Veljaven projekt je projekt, ki je vključen v veljaven NRP. 

 

Predlog NRP mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 

 

Če predlog NRP ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj uskladiti s proračunom v 30 dneh po 

uveljavitvi proračuna, običajno pa se uskladi že v postopku sprejemanja proračuna. 

 

Načrt razvojnih programov je obvezni – tretji del proračuna in mora biti sestavljen po pravilih, 

določenih v ZJF, kar omogoča APPrA-O. 

 

2. Obrazložitev načrta razvojnih programov 

 

Načrt razvojnih programov mora biti obrazložen po posameznih projektih oziroma državnih pomočeh, 

danih iz občinskega proračuna v okviru predloga obrazložitve finančnega načrta neposrednega 

uporabnika. V obrazložitvi načrta razvojnih programov morajo biti zajeti vsi načrtovani investicijski 

izdatki občine kot tudi morebitne nedokončane investicije občine. Potrebno je vključiti tudi tiste 

investicije, za katere ima občina sklenjene pogodbe o finančnem najemu (leasing) oziroma morebitne 

druge oblike zasebnih vlaganj. 

 

Pri pripravi Načrta razvojnih programov Občine Straža za obdobje 2015 – 2018 smo upoštevali 

področna in teritorialna uravnoteženost razvoja občine. Načrt razvojnih programov temelji predvsem na 

infrastrukturnem opremljanju občine, ki temelji zlasti pripravi na črpanju evropskih in državnih sredstev 

(Finančna perspektiva 2014-2020). Občina Straža se bo skušala vključiti z vlogami za kohezijska 

sredstva.  

 

V projekt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na Dolenjskem smo vključeni z 

rekonstrukcijo večjega dela primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v dolini reke Krke ter 

obnovo in izgradnjo vodohranov. Sistem financiranja je v tem projektu je možnost  sofinanciranja v 

višini 90% (65% kohezijski sklad, 25% državna sredstva). Sredstva so namenjena za projektno 

dokumentacijo. Investicija se bo nadaljevala v prihodnjih letih. 

 

V letu 2015 bomo na projektu rekonstrukcije državne regionalne ceste RC R2-419/1203 Straža-Nm od 

km 4.780 do km 4.980 od Cvetličarne v Straži mimo Lekarne do železniške proge odkupili dele 

zemljišč, ki so še potrebni za začetek rekonstukcije. Planirano je vlaganje države. Sami bomo morali 

poskrbeti za svoj delež pri izgradnji komunalne in vodovodne infrastrukture ter javne razsvetljave.  

 

Občina namerava v letu 2015 prijavila vrtec v Straži ter mladinski dom Rumanja vas in Drganja sela  na 

javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb, ki naj bi ga objavilo Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor.  
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Začeli bomo z ureditvijo površin za pešce in kolesarje Hruševec. Investicija se bo izvajala v letih 2015 

in 2016. Vodovod in kanalizacija se bo zaradi dotrajanosti vodovoda v celoti izvedla v letu 2015, 

pločnik in javna razsvetljava pa se bosta izvajale tudi v letu 2016. V letošnjem letu želimo začeti z 

obnovo zajetja Devetak. 

 

Izdelava dokumentacije za projekt OPPN obvoznice Zalog se bo nadaljeval v letih 2015. 

 

Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih poti, lokalnih cest, javne razsvetljave, 

ter ureditev pločnikov in kolesarskih stez.  

 

Gradnja peš most čez reko Krko s povezovalno potjo in javno razsvetljavo, ki se je začela v letu 2014 se 

bo zaključila v letošnjem letu. Nato bomo začeli postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja. 

 

Nadaljevali bomo z dejavnostmi, ki so povezane z dopolnjevanjem zabojnikov in urejanjem ekoloških 

otokov. Z ostalimi občinami v regiji bomo sodelovali pri investiciji CeROD II.   

 

Za popolnitev osebne zaščitne opreme pri obeh prostovoljnih gasilskih društvih so v naslednjem 

obdobju NRP zagotovljena sredstva. Nadaljevali bomo z opremljanjem naših gasilskih društev in 

sodelovali z Gasilsko zvezo Novo mesto in Gasilko reševalnim centrom Novo mesto.  

 

V letu 2015 se predvideva tudi začetek ureditve Gospodarske cone Zalog-GJI. Predvideva se začetek 

izgradnje javne razsvetljave, kanalizacije, vodovoda ter cestnega omrežja. Zaradi obsežnosti denarnih 

sredstev se bo investicija nadaljevala tudi v letih 2016 oz. glede na povpraševanje o odkupih zemljišč v 

GC Zalog. 

 

Pri projekt posodobitve športnega parka pri OŠ Vavta vas, za katerega smo se javili na razpis Fundacije 

za šport, bomo postavili nove tribune, ograjo okoli igrišča ter zaščitno mrežo na obeh straneh. 

 

To je kratka predstavitev Načrta razvojnih programov. Podrobnejša predstavitev in členitev je prikazana 

v posameznih NRP. 
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7. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj 

je občina 
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Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je 

občina,  z obrazložitvami 
 
 

 
Po Zakonu o javnih financah so javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, dolžni predložiti 

svoje predloge finančnih načrtov z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občinske uprave, ta pa 

županu, ki jih skupaj s predlogom občinskega proračuna predloži občinskemu svetu. Le-ta jih v tej fazi 

še ne sprejema. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij morajo slediti strukturi 

dokumentov, ki so določeni za občinski proračun. 

 

 

 

Občina Straža bo v letu 2015 vplačevala v dva sklada in sicer: 

- Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR in  

- Sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico v višini 50.000 EUR 
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8. Predlogi predpisov občine 
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Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna 
 

 

 
V odvisnosti od ocenjenih prihodkov župan predlaga tudi predloge predpisov občine, ki so potrebni za 

izvršitev predloga občinskega proračuna. Če občina v predlogu proračuna predvideva povečanje 

določenih prihodkov, ki imajo podlago v spremembi predpisa, potem mora občinskemu svetu hkrati s 

predlogom proračuna predložiti tudi predlog predpisa, s katerim bo omogočena realizacija predvidenih 

prihodkov. 

 

Za izvršitev predlaganega proračuna bo potrebno sprejeti sledeče predpise: 

 

- Letni program športa 

- Program opremljanja stavbnih zemljišč 
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9. Kadrovski načrt 
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KADROVSKI NAČRT OBČINE STRAŽA ZA LETO 2015 

 

 

I. UVODNA OBRAZLOŽITEV: 

 

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s 

kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih 

(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 

Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnikom o vsebini in postopkih za 

pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09). 

 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi 

proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Kadrovski načrt, usklajen 

s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 

dneh po uveljavitvi proračuna. 

 

 

II. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2015: 

 

Kadrovski načrt za leto 2015 je pripravljen v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni 

list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) in 

ob smiselni uporabi določil Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov 

(Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09). 

 

 Opis  Tarifna 

skupina 

Dejansko 

število 

zaposlenih 

na dan 

31.12.2014 

Dovoljeno  

število 

zaposlenih 

na dan 

31.12.2014 

Dovoljeno 

število 

zaposlenih 

na dan  

31.12.2015 

Dovoljeno 

število 

zaposlenih 

na dan  

31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 

I Funkcionarji občine 

(župan, podžupan) 

 1 2 2 2 

II Zaposleni, ki se jim 

sredstva za plače 

zagotavljajo na 

podlagi Zakona o 

sistemu plač v 

javnem sektorju 

I 0 2 0 0 

II 1 1 1 1 

III 0 0 0 0 

IV 1 1 1 1 

V 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 

VII+VIII+IX 8 9 9 9 

Pripravniki 0 1 1 1 

Skupaj (II): 10 14 12 12 

  Skupaj I + II 11 16 14 14 
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III. OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA: 

 

Stanje zaposlenosti na dan 31.12.2014:  

 

V Občini Straža je bilo dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2014 naslednje: 

 1 funkcionar,  

 6 uradnikov, 

 4 strokovno-tehnični delavci, od tega 2 zaposlena za določen čas, 

 skupaj: 11 zaposlenih. 

 

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015: 

 

V letu 2015 je predvideno zmanjšanje dovoljenega števila zaposlenih iz 16 na 14, in sicer v načrt nista 

vključeni 2 zaposlitvi v tarifni skupini I. Kadrovski načrt predvideva: 

- 2 funkcionarja (župan in podžupan), 

- 1 uradnika na položaju, 

- 6 uradnikov (od tega 1 nezasedeno delovno mesto, ker uradnik opravlja funkcijo vršilca dolžnosti 

direktorja občinske uprave) 

- 4 strokovno-tehnični sodelavci, od tega 3 zaposleni za nedoločen čas, 1 pa zaposlen za določen čas v 

primeru začasno povečanega obsega dela (urejanje in čiščenje javnih površin); v primeru da bo prišlo do 

sprememb pri zaposlovanju preko javnih del oz. trajnem povečanju potreb, se lahko zaposlitev realizira 

tudi kot zaposlitev za nedoločen čas; 

- 1 pripravnika z visoko izobrazbo kot zaposlitev za določen čas. 
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10.  Predlog sklepa 
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Predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu Občine Straža ob sprejemu 

proračuna  

 

 
Za sprejem dopolnjenega predloga Proračuna Občine Straža za leto 2015 je potrebno sprejeti naslednji 

sklep z večino glasov sklepčnega Občinskega sveta Občine Straža. 

 

Predlog sklepa: 

 

 

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2015. 

 

 

 

. 

 

Župan Občine Straža  

     Dušan Krštinc, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


