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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 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 REBALANSU PRORAČUNA 

OBČINE STRAŽA ZA LETO 2017 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/2016) se v celoti spremeni 2. člen, 

kakor sledi: 

 

»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                        Rebalans proračun  

          za leto 2017 

_________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.475.536 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)      3.212.932  

 70 DAVČNI PRIHODKI       2.496.713 

  700 Davki na dohodek in dobiček     2.025.898 

  703 Davki na premoženje         430.208 

  704 Domači davki na blago in storitve          40.607 

 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI          716.218 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      356.059 

  711 Takse in pristojbine              5.831 

  712 Globe in druge denarne kazni          15.819 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         36.250 

  714 Drugi nedavčni prihodki         302.259 

 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI         331.805 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev     331.805 

 

 73 PREJETE DONACIJE                 550 

  730 Prejete donacije iz domačih virov                 550 

 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI      1.930.249 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     390.643 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

           1.539.607 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      7.037.884 
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 40 TEKOČI ODHODKI       1.091.332 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        333.024 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         52.260 

  402 Izdatki za blago in storitve         691.640 

  403 Plačila domačih obresti             4.531 

  409 Rezerve               9.877 

 

 41 TEKOČI TRANSFERI                   1.055.112 

  410 Subvencije             75.370 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        572.036 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      132.847 

  413 Drugi tekoči domači transferi        274.859 

 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI      4.848.490 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     4.848.490 

 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI           42.950 

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

                          37.800 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom          5.150 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                       - 1.562.348 

_________________________________________________________________________________ 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

_________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                        Rebalans proračun  

          za leta 2017 

_________________________________________________________________________________ 

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 

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIHDELEŽEV  

 (IV.-V.)           0 

_________________________________________________________________________________        

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

_________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                           Rebalans proračun 

          za leto 2017 

_________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)           839.410 

 50 ZADOLŽEVANJE          839.410 

 500 Domače zadolževanje           839.410 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            40.000 

 55 ODPLAČILA DOLGA            40.000 
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  550 Odplačila domačega dolga           40.000 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        -762.938 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE           799.410 

  (VII.-VIII.)                     

            

XI. NETO FINANCIRANJE                    1.562.348 

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

______________________________________________________________________________ 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

        DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         762.938 

  

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. 

 

Številka: 41000-3/2017 

Straža, 27.03.2017 

            

                        Župan Občine Straža  
              Dušan Krštinc  
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1 .  S P L O Š N I  D E L - o b r a z l o ž i t e v  s p r e m e m b  

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

Prihodki proračuna  

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.930.249 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 390.643 € 

V okviru te skupine prihodkov so planirani naslednji prihodki: 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:  

- iz naslova požarne takse 

- 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   

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

inšpektorata in redarstva, sredstva sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest)  

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

Med temi prihodki so planirana sredstva Zavoda RS za sofinanciranje izdatkov za 

plače  zaposlenih  preko javnih del in sredstva CSD - refundiranje stroškov izvajanja družbenokoristnega 

dela. 

Prejeta sredstva iz naslova razpisa CLLD Prevozi na klic v višini 3.550 EUR. 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se poveča zaradi umestitve celotne investicije 

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema  (del, ki pripada občini Straža) v proračun. S tem se planira 

tudi 15 % sofinanciranja s strani Republike Slovenije. Storitev Prevozi na klic se v letu 2017 ne bo izvajalo. 

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

Vrednost: 1.539.607 € 

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

projektov iz sredstev EU. 

V  proračunu za leto 2017 se predvideva sofinanciranje projekta Izgradnja GJI GC Zalog-1.faza, v 

rednosti 380.000 EUR. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU se poveča zaradi umestitve celotne 

investicije Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema (del, ki pripada občini Straža) v proračun.  S tem 

se planira tudi 85 % sofinanciranja s strani Evropske unije. 
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C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 839.410 € 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 842.810 € 

V primeru nelikvidnosti se namerava občina v letu 2017 zadolžiti za izvajanje investicij, ki jih ima planirane 

v Načrtu razvojnih programov 2017-2020.  
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2 .  P O S E B N I  D E L - o b r a z l o ž i t e v  s p r e m e m b  

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

01008 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 

Vrednost: 5.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so prikazani stroški reprezentance ter materialni stroški za funkcionarja-župana 

(stroški telefona, izobraževanja in drugi stroški). 

01014 - Nakup opreme 

Vrednost: 2.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se bodo financiral nakup opreme za potrebe župana (nakupu dodatnega 

pisarniškega pohištva, telefona in računalniške opreme). 

Sredstva se povečajo za nakup prenosnega računalnika. 

02003 - Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za 

Vrednost: 7.270 € 

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.  

04012 - Dom partizana 

Vrednost: 33.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 so na postavki namenjena sredstva za tekoče stroške kot so elektrika in voda ter za nujna 

vzdrževalna dela za ureditev notranjosti in zunanjosti doma. 

Sredstva se povečajo za obnovo strehe na objektu ter nakup opreme. 

06002 - Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 

Vrednost: 33.781 € 

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 ostala svetovanja.  

Sredstva se dodatno namenijo za pripravo dokumentacije za razpise, razvojne dokumente ter operativne 

programe in ostale podobne dokumente. 

06003 - Plače zaposlenih v občinski upravi 

Vrednost: 265.041 € 

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.  
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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 2016 in 

2017, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Predlogom 

kadrovskega načrta Občine Straža za leto 2017. 

Sredstva se bodo porabila zaradi vrnitve razlike premalo izplačanih plač. 

06038 - Nakup telefonskih aparatov - občinska uprava 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

v občinski upravi. 

Sredstva se povečajo zaradi morebitnega dodatnega nakupa telefonskih aparatov v občinski upravi. 

06055 - Plača zaposlenih v režijskem obratu 

Vrednost: 52.912 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru režijskega obrata, bodo v letu 2017 redno zaposleni dva komunalna delavca in eno čistilko. 

Proračunska postavka poleg osnovne plače  vključuje tudi dodatke, sredstva za povračila in nadomestila, 

nadurno delo, regres za letni dopust,  povračilo  stroškov prehrane in stroške prevoza na delo,  vsa 

izplačila  prispevkov za socialno zavarovanje, prevoze na službenih potovanjih ter premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

Sredstva se povečajo zaradi zaposlitve dodatnega komunalnega delavca v režijskem obratu. 

06022 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se bodo namenila za servis klimatskih naprav, menjavo dotrajane razsvetljave ter sanacijo napak 

na električnih inštalacij v poslovnih prostorih. 

06031 - Varovanje zgradb in prostorov 

Vrednost: 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave.  

Sredstva se bodo porabila v primeru morebitnega poostrenega varovanja poslovnih prostorov. 

07009 - Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme) 

Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje opreme obema društvoma (PGD Vavta vas in PGD Dolenja 

Straža) v občini glede na plan nabave za leto 2017. 

10004 - Zaposlitev preko javnih del - režijski obrat 

Vrednost: 27.652 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2016 se namerava občina Straža  prijaviti na Javno povabilo za izvajanje programov javnih del 

v letu 2017. S  tem programom Zavod RS za zaposlovanje mogoča sofinanciranje stroškov za zaposlitev 

dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del. 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 
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sofinanciranja Zavoda RS za zaposlovanje znaša 60 %  in  se knjiži med prihodke proračuna. 

V okviru režijskega obrata bodo preko  programa javnih del zaposlena štirje delavci. 

Sredstva se zmanjšajo, ker smo na razpisu Javna dela 2017, prejeli sofinanciranje le za dva delavca. 

13002 - Preplastitve 

Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidene so preplastitve dotrajanih obstoječih asfaltnih površin ter preplastitve cest in javnih poti, ki so 

še v makadamski izvedbi in zaradi tega povzročajo velike vzdrževalne stroške. Prioriteta preplastitev bo 

določena na podlagi spomladanskega pregleda cest. 

Sredstva se povečajo zaradi preplastitve dodatnih odsekov občinskih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0003 

13036 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043) 

Vrednost: 216.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za  izgradnjo pločnika v Podgori. Sočasno bo izvedena meteorna kanalizacija. Za 

izvedbo JR ter del fekalne kanalizacije, ki je tangirana v pločniku, so sredstva predvidena na drugih 

proračunskih postavkah. 

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe ostalih faz izgradnje pločnika (možnost priprave javnega naročila). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0005 

13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 

Vrednost: 873.507 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta, Izgradnja GJI v Gospodarski coni Zalog-I.faza, se bo zgradilo cestno omrežje z meteorno 

kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in vodovoda. Z izgradnjo GJI bo občina pridobila 38 

novih delovnih mest. S tem se bo povečala gospodarska razvitost občine. Investicija se bo začela izvajati v 

letu 2017. Del sredstev v višini 380.000 EUR bomo prejeli sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo. 

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

Vrednost investicije smo morali uskladiti z razpisno dokumentacijo, ki smo jo oddali v lanskem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0001 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 

Vrednost: 31.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

kandelabrov in svetilk JR v naseljih, kjer JR še ni. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0004 

13045 - JR Gospodarska cona Zalog 

Vrednost: 49.289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta, Izgradnja GJI v Gospodarski coni Zalog-I.faza, se bo zgradilo cestno omrežje z meteorno 

kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in vodovoda. Z izgradnjo GJI bo občina pridobila 38 

novih delovnih mest. S tem se bo povečala gospodarska razvitost občine. Investicija se bo začela izvajati v 

letu 2017. Del sredstev v višini 380.000 EUR bomo prejeli sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo. 

Sredstva  so namenjena za novogradnjo JR, elektroenergetskih razvodov in kabelske kanalizacije v GC 

Zalog. 

Vrednost investicije smo morali uskladiti z razpisno dokumentacijo, ki smo jo oddali v lanskem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0001 

13060 - JR Podgora 

Vrednost: 52.618 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta ureditve površin za pešce in kolesarje v Podgori se bo zgradila tudi javna razsvetljava.  

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe ostalih faz izgradnje javne razsvetljave (možnost priprave javnega 

naročila). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0005 

13050 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat 

Vrednost: 7.000 € 

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. 

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2017. 

14009 - Celostna podoba Občine 

Vrednost: 28.000 € 

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 različne zloženke in gradiva. Sredstva se bodo namenila tudi za 

pokrivanje stroškov udeležbe na sejmu na katerem se bo predstavila občina. Občinska uprava bo v sklopu 

celostne podobe izvedla razpis za oblikovanje spominkov, sredstva so namenjena tudi za samo izdelavo in 

nabavo le teh. 

Sredstva se povečanje zaradi razvoja blagovne znamke in razvoj turizma v Občini Straža 

14029 - Ureditev prireditvenega prostora 

Vrednost: 30.000 € 
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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 v večnamenski prostor z rekonstrukcijo in možno 

dozidavo ter nadzidavo obstoječega objekta. 

Sredstva se povečajo zaradi ureditve prireditvenega prostora in umestitev vsebine. Planira se tudi 

financiranje, ker bi projekt prijavili na razpis CLLD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0006 

14038 - Pomoli in dostopi na reki Krki 

Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

projekta za izvedbo za gradnjo pomolov na reki Krki. Namenjena so tudi za samo izvedbo oziroma gradnjo 

pomolov. 

Sredstva se zmanjšajo, ker se v letu 2017 predvideva gradnja samo pomola pri novem mostu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0007 

14039 - Strategija Občine Straža 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljeval se bo postopek priprave strategije. Izdelavi osnutka bomo pritegnili zainteresirano strokovno 

javnost. Sredstva so namenjena za plačilo po podjetnih pogodbah ter ostalih stroškov povezanih s pripravo 

strategije. 

Postavka se poveča zaradi višjih stroškov izdelave strategije. 

14041 - Evropski teden mobilnosti 

Vrednost: 610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za prireditve v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (prireditev Dan 

brez avtomobila, Kolesarska dirka…). 

14040 - Amzs mobilni Straža 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se namerava v letu 2017 kot partner v projektu prijaviti na razpis LAS DBK s projektom Amzs 

mobilni Straža, s katerim se postavlja novo vrsto prevozov in sicer prevozi na klic. Prebivalci si bodo lahko 

prevoz organizirali glede na uro in kraj odhoda/prihoda. Sistem deluje na način, da nagrajuje (cenejši 

prevoz) tiste, ki so bolj fleksibilni in penalizira tiste, ki niso prilagodljivi. Prevoz bo mogoče rezervirati 

preko spletne platforme ali s klicem v klicni center. S projektom želimo omogočiti ranljivi skupini (starejši, 

otroci, hendikepirani), da postanejo mobilni. Prevoz se bo opravljal s kombi prevozi (8+1 sedež), katerega 

bodo izvajali profesionalni vozniki.  

Občina Straža bo v sklopu projekta organizirala 3 predavanja na temo mobilnosti, ter 2 računalniška tečaja 

za starejše. V vseh naseljih občine Straža se bodo postavile table za pobiranje potnikov. V zaključni fazi pa 

bo en mesec omogočen tudi brezplačen prevoz za potnike, z namenom da se spoznajo s to vrsto prevoza. 
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Proračunska postavka se ukine, ker se glavni partner ni prijavil na razpis CLLD. 

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.  

Sredstva se povečajo zaradi potrebe po nakupu večjega števila zabojnikov in kompostnikov 

15010 - Rekonstrukcija kanalizacije 

Vrednost: 8.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora skladno z najemno pogodbo zagotoviti 7% vrednosti infrastrukture v poslovnem najemu za 

izvajanje investicijskega vzdrževanja infrastrukture. Sredstva so namenjena tudi za intervencijsko 

vzdrževanje javne kanalizacije. 

Sredstva so namenjena še za rekonstrukcije in obnove kanalizacije in jaškov, ter dograditev (podaljšanje) 

sekundarnih vodov na območju z že zgrajenim omrežjem.  

Sredstva se zmanjšajo, ker se bo na tej postavki zagotovila samo 7% vrednosti infrastrukture v poslovnem 

najemu za izvajanje investicijskega vzdrževanja infrastrukture. 

15048 - Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog 

Vrednost: 179.868 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v GC Zalog. Investicija se bo izvajala sočasno z 

ostalo infrastrukturo, za kar so sredstva predvidena na drugih postavkah. 

Vrednost investicije smo morali uskladiti z razpisno dokumentacijo, ki smo jo oddali v lanskem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0001 

15054 - Kanalizacija Podgora 

Vrednost: 76.062 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori se bodo sredstva  namenila za izgradnjo 

fekalne kanalizacije v naselju Podgora.  

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe ostalih faz izgradnje kanalizacije v Podgori (možnost priprave javnega 

naročila). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0005 

15055 - Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Vrednost: 45.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za intervencijsko vzdrževanje javne kanalizacije. Sredstva so namenjena še za 

rekonstrukcije in obnove kanalizacije in jaškov, ter dograditev (podaljšanje) sekundarnih vodov na območju 

z že zgrajenim omrežjem.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0005 



Rebalans proračuna občine Straža za leto 2017   

 

Stran 14 od 20 

16005 - Občinski prostorski načrt 

Vrednost: 50.000 € 

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. V letu 2015 je bil izdan sklep župana za zbiranje predlogov in pobud po 

spremembi OPN-ja s strani občanov. Konec leta 2016 bomo pričeli z zbiranjem izvajalca za izvedbo 

sprememb in dopolnitev vezanih na občinski prostorski načrt. Na tej postavki so tudi zagotovljena sredstva 

za posamezne programe, študije, analize strokovne podlage in pripravljalna strokovna dela, ki so potreben 

pred ali po sprejetju akta. 

Sredstva se bodo namenila za dokončanje sprememb in dopolnitev OPN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0011 

16040 - Rekonstrukcije vodovodov 

Vrednost: 6.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora skladno z najemno pogodbo zagotoviti 7% vrednosti infrastrukture v poslovnem najemu za 

izvajanje investicijskega vzdrževanja infrastrukture.  

16055 - Vodovod v Gospodarski coni Zalog 

Vrednost: 81.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta, Izgradnja GJI v Gospodarski coni Zalog-I.faza, se bo zgradilo cestno omrežje z meteorno 

kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in vodovoda. Z izgradnjo GJI bo občina pridobila 38 

novih delovnih mest. S tem se bo povečala gospodarska razvitost občine. Investicija se bo začela izvajati v 

letu 2017. Del sredstev v višini 380.000 EUR bomo prejeli sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo. 

Sredstva so namenjena izgradnji vodovodnega omrežja v GC Zalog. Investicija se bo izvajala sočasno z 

ostalo infrastrukturo, za kar so sredstva predvidena na drugih postavkah. 

Vrednost investicije smo morali uskladiti z razpisno dokumentacijo, ki smo jo oddali v lanskem letu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0001 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 

Vrednost: 1.364.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbo za projekta "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na 

območju Dolenjske", ki vključuje 5 dolenjskih občin. Projekt je sofinanciran s strani EU. 

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.  
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V proračunu moramo zagotovite celotno vrednost, ki pripade na občino Straža. Investicija je sofinancirana 

s strani EU in Republike Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0019 

16074 - Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Vrednost: 56.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. 

Sredstva se zagotovijo za izgradnjo dodatnih sekundarnih vodovodov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-16-0002 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 

Vrednost: 23.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  na tej postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije v GC Zalog. 

Sredstva se namenijo tudi za izdelavo projektne dokumentacije za plinovod. 

16052 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 10.874 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Pokazale so se dodatne potrebe po ureditvi občinskih zemljišč (obsekovanje dreves… in ureditev 

zemljišč). 

17001 - Zdravstveni dom 

Vrednost: 15.628 € 

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...). 

Sredstva se bodo namenila za vzpostavitev električnega preklopa ogrevanja ter senzorja za zunanje luči 

pred zdravstvenim domom. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 6.627.052 € 

18044 - Kulturni dom v Straži 

Vrednost: 24.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje kulturnega doma. V letu 

2017 planiramo, da bomo v večnamenski dvorani  kulturnega doma zaradi pridobitve ustrezne akustike 

urediti strop. Del sredstev se bo namenil za nakup ustreznik čistilnih pripomočkov. 

Sredstva se bodo namenila za dodatno tekoče vzdrževanje, kurjavo kulturnega doma ter nakup sesalca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0001 
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18046 - Vaški dom Drganja sela 

Vrednost: 23.304 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za začetek obnovitvenih del na vaškem domu. V letu 2017 se namerava sanirati 

streha in zamenjati stavbno pohištvo, da se objekt zaščiti pred propadanjem. Sredstva se bodo namenila 

tudi za druga manjša vzdrževalna dela. 

Sredstva se bodo namenila za fasado objekta ter manjša investicijska dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-12-0004 

18048 - Mladinski dom Rumanja vas 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za manjša vzdrževalna dela na objektu. 

Sredstva se bodo namenila tudi za investicijsko vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

19003 - Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih 

Vrednost: 19.000 € 

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, računalniške storitve v vrtcu, kritje 

nadomeščanja bolniških odsotnosti delavk vrtcu). Stroški so planirani na podlagi finančnega načrta OŠ. 

Občina mora financiranje dodatno zaposlitev zaradi gibalno oviranega otroka, na podlagi odločbe o 

usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Sredstva so tudi namenjena za dodatne ure strokovne pomoči 

specialnega pedagoga. 

19034 - Rekonstrukcija vrtca pri OŠ 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcije vrtca pri OŠ. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0002 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 

Vrednost: 21.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta OŠ. Investicijsko vzdrževanje OŠ bo občina 

vodila sama na podlagi izkazanih potreb. 

Sredstva se namenijo za nakup kalorimetra. 
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19016 - Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 

Vrednost: 108.486 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je v letu 2016 javila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za posodobitev športnega parka. 

Investicija obsega postavitev novega igrišča za odbojko in badmintona, ureditev tribun in postavitev javne 

razsvetljave ob igrišču, postavitev šest zunanjih fitnes naprav ter ureditev tekaške steze in skoka v daljino. 

Investicija se bo v večini izvedla v letu 2016, račun bo zapadel v leto 2017. 

Sredstva se bodo namenila za postavitev ograje in mreže pri igrišču ter postavitev sanitarnega kontejnerja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0028 

19031 - Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 

Vrednost: 5.861 € 

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. 

Vrednost moramo zagotoviti v proračunu zaradi ne dostave bančne garancije. V primeru napak se bodo 

sredstva porabila iz te postavke.  

20017 - Program oskrbe starejših občanov v občini Straža 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelala se bo analiza oz. študija potreb oskrbe starejših občanov v naši občini (dnevni center aktivnosti za 

starejše). Če se bo pokazala potreba po vzpostavitvi take oskrbe bomo začeli z nadaljnjimi postopki. 

Vključili bomo tudi DU Straža, RC Novo mesto in DSO Novo mesto. 

Sredstva se povečajo zaradi študije potreb starejših občanov v Občini Straža. 
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3 .  N A Č R T  R A Z V O J N I H  P R O G R A M O V - o b r a z l o ž i t e v  s p r e m e m b   

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

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. Sredstva bodo zagotovljena za 

odkupe zemljišč, projektno dokumentacijo in gradnjo ob LC 295043 Bršljin-Prečna-Straža (pločnik 

Podgora). 

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. V letu 2017 želimo izvesti javno naročilo za ostale faze. 

OB203-17-0003 – Preplastitve 

Namen in cilj 

Namen projekta je preplastitev dotrajanih obstoječih asfaltnih površin ter preplastitve cest in javnih poti, ki 

so še v makadamski izvedbi in zaradi tega povzročajo velike vzdrževalne stroške. Prioriteta preplastitev bo 

določena na podlagi spomladanskega pregleda cest. 

Stanje projekta 

V letu 2017 so se pokazala velike potrebe po preplastitvi občinskih cest.   

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 več  pobud občanov po spremembi akta. V letošnjem letu 

smo začeli s spremembo OPN, ki se bo nadaljevala v naslednjem letu. 

Stanje projekta 

Se izvaja. 

OB203-17-0001 – GJI v GC Zalog-1.faza severovzhodni del 

Namen in cilj 

Investicija stremi k uresničevanju naslednjih ciljev: pospeševanje gospodarstva, zagotavljanje novih 

delovnih mest, izboljšanje bivalnih pogojev v naseljih znotraj občine Straža. V gospodarski coni Zalog se 

bo v letih 2017 uredilo cestno omrežje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, telekomunikacijsko in elektro 

omrežje. 

Javili smo se na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektom Gospodarska javna 

infrastruktura v GC Zalog-1. faza. Investicija se bo izvajala in bila zaključena v letu 2017. Vrednostno smo 

jo morali uskladiti z razpisno dokumentacijo. 

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. 

OB203-17-0004 – Javna razsvetljava-novogradnja in rekonstrukcija 

Namen in cilj 

Namen investicije je obnova  javne razsvetljave (zamenjavi dotrajanih kandelabrov), postavitvi dodatnih 

kandelabrov in svetilk javne razsvetljave v naseljih, kjer javne razsvetljave še ni. 
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Stanje projekta 

Se izvaja. 

OB203-17-0006 – Ureditev prireditvenega prostora 

Namen in cilj 

Namen ureditve prireditvenega prostora je, da se v ovinku pri Novolesu umesti vsebina. V letu 2017 se 

predvideva sanacija zemljišča v večnamenski prostor z rekonstrukcijo in možno dozidavo ter nadzidavo 

obstoječega objekta. 

Stanje projekta 

Se izvaja. 

OB203-17-0005 – Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Namen in cilj 

Namen projekta je intervencijsko vzdrževanje javne kanalizacije. Investicija izgradnja sekundarne 

kanalizacije je namenjena še za rekonstrukcije in obnove kanalizacije in jaškov, ter dograditev (podaljšanje) 

sekundarnih vodov na območju z že zgrajenim omrežjem.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-09-0019 – Hidravlične izboljšave 

Namen in cilj 

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

Sofinancira se bo projekt "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. V proračunu 

moramo zagotovite celotno vrednost, ki pripade na občino Straža. Vrednost investicije je sofinancirana s 

strani EU in Republike Slovenije. 

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. 

OB203-16-0002 – Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Namen in cilj 

Namen projekta je intervencijsko vzdrževanje sekundarnih vodovodov (manjši odseki). 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-15-0010 – Vaški dom Drganja sela 

Namen in cilj 

Namen investicije je posodobitev vaškega doma na Drganjih selih. Občina je v letu 2016 začela z obnovo 

vaškega doma na Drganjih selih. Zamenjana je bila streha, da preprečimo propadanje objekta ter stavbno 

pohištva. V letu 2017 se predvideva fasada objekta.  

Stanje projekta 

Se izvaja. 
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OB203-17-0002 – Rekonstrukcija vrtca pri OŠ Vavta vas 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti dodatne igralnice in s tem omogočiti preselitev dislocirane enote vrtca v Straži 

na lokacijo OŠ. V letošnjem letu nameravamo pričeti z izdelavo projektne dokumentacije, PGD za 

rekonstrukcijo vrtca pri OŠ. 

Stanje projekta 

Ni začeto. 

 

 

            

 


