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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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 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-II 

 

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-II 

_________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.924.609 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)      2.976.029  

 70 DAVČNI PRIHODKI       2.409.810 

  700 Davki na dohodek in dobiček     2.029.995 

  703 Davki na premoženje         339.208 

  704 Domači davki na blago in storitve          40.607 

 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI          566.218 

  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         152.259 

 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI         261.805 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev     261.805 

 

 73 PREJETE DONACIJE                 550 

  730 Prejete donacije iz domačih virov                 550 

 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI      1.686.225 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     390.643 
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  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

           1.295.583 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      5.737.791 

 40 TEKOČI ODHODKI       1.190.476 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        329.890 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         52.260 

  402 Izdatki za blago in storitve         744.469 

  403 Plačila domačih obresti             6.331 

  409 Rezerve             57.527 

 

 41 TEKOČI TRANSFERI                   1.100.829 

  410 Subvencije             84.305 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        590.397 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      144.039 

  413 Drugi tekoči domači transferi        282.088 

 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI      3.389.536 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     3.389.536 

 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI           56.950 

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

                          51.800 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom          5.150 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                          - 813.182 

_________________________________________________________________________________ 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

_________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                        Rebalans proračun  

          za leta 2017-II 

_________________________________________________________________________________ 

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-II 

_________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)           279.866 

 50 ZADOLŽEVANJE          279.866 

 500 Domače zadolževanje           279.866 

 

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.)        -573.316 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE           239.866 

  (VII.-VIII.)                     

            

XI. NETO FINANCIRANJE                       813.182 

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

______________________________________________________________________________ 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

        DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         573.316 

  

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: 41000-5/2017 

Straža, 15.09.2017 

            

                        Župan Občine Straža  

              Dušan Krštinc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stran 6 od 35 

1 .  S P LO Š NI  D EL - 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  

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.029.995 € 

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. Vrednost 

je podana na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Dohodnina se na podlagi izračunov ministrstva 

poveča. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 261.805 € 

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

neopredmetenih sredstev. Prihodki v letu 2017 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v skladu z 

letnim programom razpolaganja s stvarnim premoženjem. Sredstva se zmanjšajo zaradi manjše realizacije 

prodanih zemljišč. 

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 152.259 € 

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 delu naselja  Rumanja vas in Jurka vas. Velik del prihodkov iz 

naslova komunalnega prispevka se predvideva tudi iz naslova prodaje zemljišč v Gospodarski coni  Zalog. 

Zaradi nerealizirane prodaje zemljišč v GC Zalog in zaradi zamika pričetka gradnje na že prodanih 

zemljiščih je realizacija iz naslova komunalnega prispevka manjša. 

 

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

držav 

Vrednost: 1.286.433 € 

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. 

Sredstva se zmanjšajo, ker se bo investicija Hidravlične izboljšave izvajala tudi v letu 2018. 

 

C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 279.866 € 

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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Odhodki proračuna  

Odhodki proračuna so obrazloženi v posebnem delu ob vsaki proračunski postavki. 

 

2 .  P O S EB NI  D EL - 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  

01005 - Financiranje političnih strank 

Vrednost: 3.620 € 

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). Sredstva se 

povečujejo zaradi financiranja političnih strank v obdobju od januar 2016 do decembra 2017 

 

01013 - Nakup računalnikov in licenčne opreme 

Vrednost: 140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se bo po potrebi posodobila licenčna programska opreme. 

 

03 - ŽUPAN 

Vrednost: 74.850 € 

01003 - Nagrada podžupana 

Vrednost: 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podžupani oz. podžupan Občine Straža bo imenovan v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Ta 

proračunska postavka vključuje nadomestilo za neprofesionalno opravljanje podžupanske funkcije. 

 

01007 - Plača poklicnega funkcionarja - župan 

Vrednost: 48.571 € 

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. V mesecu decembru se predvideva izplačilo dveh 

jubilejnih nagrad. 
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01014 - Nakup opreme 

Vrednost: 540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

pisarniškega pohištva in računalniške opreme). 

 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 

02001 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S 

Vrednost: 3.557 € 

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. Sredstva se povečujejo zaradi stroškov vodenja računov (delnice iz delitve premoženja MONM). 

 

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. Sredstva se 

zmanjšujejo zaradi nižje realizacije v letu 2017. 

 

04011 - Poslovni prostori na naslovu Na Žago 5, Straža 

Vrednost: 14.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v letu 2015 kupila poslovni prostor na naslovu Na Žago 5, Straža. Sredstva iz te postavke se bodo 

namenila za tekoče in manjše investicijsko vzdrževanje ter varovanje in zavarovanje objekta. V letu 2016 

bomo trgovski lokal oddali v najem, kjer se predvideva prihodek iz naslova najemnin in obratovalnih 

stroškov. V letu 2017 se ne bodo izvajale investicije na objektu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-15-0005 

 

06002 - Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 

Vrednost: 13.781 € 

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. Do konca leta 2017 se ne predvideva 

večjih razpisov za katere bi bilo potrebno izdelati dokumentacijo. 
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06003 - Plače zaposlenih v občinski upravi 

Vrednost: 265.768 € 

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 2016 in 

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

kadrovskega načrta Občine Straža za leto 2017. V mesecu decembru se predvideva izplačilo dveh jubilejnih 

nagrad. 

 

06005 - Pisarniški material in storitve 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

svojem delu. Sem spada fotokopirni papir formata A4 in A3, kuverte, kartuše za tiskalnike, ostali drobni 

pisarniški material (pisala, sponke, mape...). 

Pisarniški material se nabavlja na osnovi sklenjene pogodbe. 

 

06008 - Stroški objav in oglaševalskih storitev 

Vrednost: 4.238 € 

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). Do konca leta se še predvidevajo stroški objav in oglaševalskih storitev. 

 

06013 - Telefon, faks in e-pošta 

Vrednost: 7.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

naročnin). Zaradi višjih stroškov telefonije se proračunska postavka povečuje. 

 

06018 - Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso 

Vrednost: 1.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani izdatki so namenjeni za opravljanje določenih administrativnih del in nalog, ki bi jih v času 

dopustov opravljali dijak/študent z izdano študentsko napotnico ter dodatna pomoč v primerih povečanega 

obsega dela. Sredstva se bodo namenila tudi za plačilo dijakov oz. študentov pri pomoči izvedbe oz. 
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predstavitvi občine na sejmu. Iz te proračunske ostavke se bo izplačevala tudi nagrada za študente in dijake, 

ki opravljajo redno prakso. Do konca leta 2017 se ne predvideva dodatnih storitev študentskega servisa. 

 

06038 - Nakup telefonskih aparatov - občinska uprava 

Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

v občinski upravi.  

 

06048 - Zdravniški pregledi 

Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za zdravniške preglede javnih uslužbencev in drugih upravičencev (za občinsko 

upravo, študentsko delo, ipd.). Do konca leta se predvideva še en zdravniški pregled. 

 

06023 - Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov 

Vrednost: 9.583 € 

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, PISO...). Sredstva se zmanjšajo, ker v letu 2017 nimamo stroškov vzdrževanja 

računovodskega programa. 

 

06031 - Varovanje zgradb in prostorov 

Vrednost: 2.091 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave.  

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 340.621 € 

06053 - Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat 

Vrednost: 26.371 € 

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. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove 

opreme, ki je potrebna za izvajanja komunalne dejavnosti in najem delovnih strojev. V konca leta 2017 se 

predvideva nakup naprave za pometanje javnih površin ter ostalih manjših strojev za potrebe komunalne 

dejavnosti.  

 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 
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07017 - GRC financiranje dejavnosti 

Vrednost: 13.907 € 

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. GRC Novo mesto želi v 

letošnjem letu kupiti novo opremo. Sredstva se povečajo za 0,56 EUR na prebivalca. 

 

07018 - Refundacija stroškov-požar Ekosistemi 

Vrednost: 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz proračunske postavke 07018 se bodo namenila za stroške, ki so nastali pri gašenju požara v 

podjetju Ekosistemi (nabava nove opreme gasilskim društvom, ki je bila uničena v požaru, refundacija 

plače, stroški goriva, zdravniških pregledov, ter stroški organizacije pogostitve vseh gasilskih društev, ki 

so sodelovali pri gašenju).  

 

11001 - Investicije na kmetijskih gospodarstvih za primarno kmet. proizvodnjo 

Vrednost: 39.250 € 

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. 

 

11005 - Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 

Vrednost: 3.571 € 

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. 

 

11010 - Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 

Vrednost: 3.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je z izplačilom pomoči spodbuditi kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke in 

živali pred posledicami škodnih dogodkov zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je 
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mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali, škodljivih 

organizmov na rastlinah, zaščitenih živali. 

 

11002 – Varstvo tradicionalne krajine in stavb 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zaradi ne prispelih vlog na razpis prenesejo na drugo postavko. 

 

11016 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zaradi ne prispelih vlog na razpis prenesejo na drugo postavko. 

 

11004 - Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zaradi ne prispelih vlog na razpis prenesejo na drugo postavko. 

 

11014 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zaradi ne prispelih vlog na razpis prenesejo na drugo postavko. 

 

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. 

Dodatno se za namen vzdrževanja gozdnih cest porabljajo tudi sredstva, pridobljena iz naslova koncesnin 

za posek lesa v državnih gozdovih. Sredstva se v letu 2017 ne bodo porabila v celoti. 

 

12008 - Električne polnilne postaje 

Vrednost: 7.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za nakup in postavitev ene polnilne postaje pri avtobusni postaji v Straži.  

 

12006 – Lokalni energetski koncept 

Vrednost: 0 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se ne predvideva novelacija LEK-a. 

 

13052 - Ureditev kombiniranih pločnikov 

Vrednost: 12.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi pločnikov v niveleti preostanka cestišča na ulicah, kjer izgradnja klasičnih 

pločnikov zaradi ozkega cestišča ni mogoča. Tako prometno površino lahko koristijo tako vozila, kot tudi 

kolesarji in pešci.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: 203-15-0002 

 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 340.621 € 

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

Vrednost: 73.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrepi se izvajajo na osnovi rednega pregledovanja cest s strani izvajalca. 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. Sredstva iz te postavke se bodo namenila tudi za postavitev cestnih hitrostnih 

ovir oz. omejevanj prometa. 

 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 

13002 - Preplastitve 

Vrednost: 135.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 NRP 2017-2020: 203-17-0003 
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13027 - Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 

Vrednost: 9.650 € 

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. Del sredstev je namenjen tudi za 

investicijsko vzdrževanje lesenega mostu.  

 

13034 - Ureditev centra Straže 

Vrednost: 27.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste v Straži od križišča pri AP do mosta pri ŽP, izgradnji bočnih 

parkirišč, pločnika in kolesarske steze, ureditev dostopa do železniškega podhoda, ter izvedbo hitrostnih 

ovir za umiritev prometa. Sočasno se bo izvedla obnova vodovoda, ločitev meteorne in fekalne kanalizacije, 

ureditev javne razsvetljave, za kar so predvidena sredstva na drugih proračunskih postavkah. Investicija se 

bo začela izvajati v letu 2017. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0007 

 

13035 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev najbolj nujnih odsekov pločnika skozi naselje Hruševec. 

Postavile se bodo tudi cestno hitrostne ovire. Z izvajanjem investicije bomo nadaljevali tudi v prihodnjem 

letu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0004 

 

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

Vrednost: 179.540 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0005 

 

13062 - Ureditev ceste s površino za pešce v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 32.650 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek izgradnje pohodne površine za pešcev (kombiniran pločnik v niveleti 

vozišča), in rekonstrukcijo ceste. Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja padavinske 

kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne kanalizacije) ter obnova javne razsvetljave, za kar so sredstva 

predvidena na drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo izvajala sočasno z izgradnjo vodovodnega 

omrežja po projektu hidravlične izboljšave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0008 

 

13006 - Urejanje mirujočega prometa 

Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu najemnine za zemljišče pri železniški postaji, kjer je zgrajeno parkirišče. 

 

13013 - Avtobusna postajališča 

Vrednost: 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

avtobusnih postajališčih po občini.  

  

13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 

Vrednost: 570.750 € 

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. 

Investicija je zaključena. Pripravlja se tudi zadnji zahtevek, ki bo posredovan na ministrstvo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020:OB203-09-0025 

 

13055 - Zajem geolociranih podatkov o občinskih cestah 

Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 so bile posnete kategorizirane ceste, izdelan video almanah z oceno stanja oz. poškodovanosti 

cest. Sredstva so namenjena za dopolnitev snemanj cestnih odjekov po izvedbi sprememb na posameznih 

odsekih. Sredstva se zmanjšajo, ker se v letošnjem letu ne predvidevajo stroški. 
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06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 340.621 € 

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

Vrednost: 8.000 € 

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. Do konca leta 2017 se predvideva nakup 

dodatnih prometnih znakov, ki so potrebni na občinskih cestah in šolski poti. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 

Vrednost: 54.640 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020:OB203-17-0004 

 

13040 – JR Straža-Hruševec 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje pločnika in JR še ni bil začet.  

 

13045 - JR Gospodarska cona Zalog 

Vrednost: 36.600 € 

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. 

Investicija je zaključena. Pripravlja se tudi zadnji zahtevek, ki bo posredovan na ministrstvo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0025 
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13054 - Ureditev centra Straže - JR 

Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek izgradnjo javne razsvetljave v sklopu izvedbe rekonstrukcije ceste v 

Straži od avtobusne postaje do mosta pri železniški postaji.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0007 

 

13060 - JR Podgora 

Vrednost: 34.000 € 

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 v letu 2017 zmanjšajo, ker je ta del investicije zaključen. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0005 

 

13063 - JR v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 6.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek izgradnje javne razsvetljave. Sočasno z navedeno investicijo se bo 

izvedla tudi izgradnja padavinske kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne kanalizacije) ter izgradnja 

pohodne površine za pešcev (kombiniran pločnik v niveleti vozišča), in rekonstrukcijo ceste, za kar so 

sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo izvajala sočasno z izgradnjo 

vodovodnega omrežja po projektu hidravlične izboljšave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0008 

 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 340.621 € 

13050 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat 

Vrednost: 12.000 € 

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. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 

13028 - Rekonstrukcija križišča v Volavčah (Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 v naselju Potok od 

km 7350 do km 8550) 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izdelavi projektne dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0021 

 

13029 - Rekonstrukcija ceste Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203) 

Vrednost: 11.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dokončanja rekonstrukcije ceste v Jurki vasi. Investicijo izvaja DRSI, 

Občina Straža financira izgradnjo pločnika. Del sredstev je namenjenih tudi izvedbi investicijskega 

nadzora. Sredstva se zmanjšajo, ker bo del sredstev porabljen v naslednjem letu zaradi zapadanja računov. 

   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0002 

 

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

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave 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. 

 

13061 - Letališče Straža 

Vrednost: 16.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za vzdrževanje letališke steze (košnja, čiščenje muld, obsekovanje drevja…). V 

letošnjem letu se bo začel pripravljati tudi dokument o upravljanju letališča. 

 

13057 - Odprto širokopasovno omrežje 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža je vključena v konzorcij osmih dolenjskih občin, kjer se pripravlja projekt izgradnje odprtih 

širokopasovnih območij. Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag in dokumentacije ter 

evidentiranju belih lis, na podlagi katerih bo možno pridobivati evropska sredstva za izgradnjo OŠO. 

Investicija se zmanjšuje, ker se v letu 2017 ne predvideva stroškov. 
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14036 - Hiša podjetništva v Občini Straža 

Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče stroške poslovnih prostorov v Vavti vasi. Del sredstva se 

bo namenil tudi za manjša vzdrževalna dela. Poslovne prostore bomo v letu 2017 začeli oddajati v najem. 

Predvideva se prihodek od najemnin. 

 

14009 - Celostna podoba Občine 

Vrednost: 25.000 € 

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.  

 

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

vinogradniških poti 

Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Občini Straža. 

 

14038 - Pomoli in dostopi na reki Krki 

Vrednost: 14.100 € 

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 pomola pri OŠ Vavta vas. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0007 

 

14039 - Strategija Občine Straža 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

javnost. Sredstva so namenjena za plačilo priprave strategije. V mesecu oktobru in novembru se bodo 

izvedle delavnice.  

 

15039 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM 

Vrednost: 4.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje analitičnih in operativnih evidenc v zvezi z najeto infrastrukturo, na 

podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske infrastrukture.  

 

15040 - Subvencioniranje cen GJS 

Vrednost: 16.000 € 

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. 

 

15002 - Ekološki otoki - gradbena dela 

Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev novih in obstoječih ekoloških otokov. 

 

15015 - Sanacija črnih odlagališč 

Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

15045 - Financiranje izgradnje CEROD II 

Vrednost: 10.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje centra za ravnanje z odpadki (MBO) se bo izvajal v sodelovanju vseh Občin družbenic 

CeROD-a. Delež Občine Straža je 2,91%. Sredstva se zmanjšajo zaradi nerealiziranega projekta. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0031 

 

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 

Vrednost: 40.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje fekalne kanalizacije za del Jurke vasi med cesto in reko Krko 

ter za investicijski nadzor pri gradnji kanala. Del kanalizacije ob regionalni cesti bo grajen sočasno z 

rekonstrukcijo regionalne ceste, ki jo vodi DRSI. Sredstva se povečajo zaradi zapadlosti računov iz 

prejšnjega leta.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0006 
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15048 - Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog 

Vrednost: 84.868 € 

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. Investicija je zaključena. 

Pripravlja se zahtevek na ministrstvo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0025 

 

15049 - Sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dodelitev nepovratnih sredstev občanom, ki ne bodo imeli možnosti priklopa 

objektov na javno kanalizacijsko omrežje, za nakup in vgradnjo MKČN, ter občanom, ki ne morejo izvesti 

gravitacijskega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo, za nakup in vgradnjo hišnih črpališč. 

Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izgradnje MKČN in hišnih 

črpališč. V letošnjem letu ni bilo veliko interesentov za pridobitev subvencij. 

 

15054 - Kanalizacija Podgora 

Vrednost: 62.990 € 

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. Ta del investicije je zaključena. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0005 

 

15055 - Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Vrednost: 40.900 € 

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 

 

15056 - Izgradnja kanalizacije v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 56.100 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek izgradnje padavinske kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne 

kanalizacije). Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja pohodne površine za pešcev 

(kombiniran pločnik v niveleti vozišča), in rekonstrukcijo ceste ter obnova javne razsvetljave, za kar so 

sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo izvajala sočasno z izgradnjo 

vodovodnega omrežja po projektu hidravlične izboljšave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-17-0008 

 

15057 – Sanacija skal na Straškem hribu-LIFE 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se v letu 2017 ne porabijo. 

 

16002 - Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 

Vrednost: 100 € 

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. Ažuriranje evidenc se v letu 2017 ne izvede. 

 

16005 - Občinski prostorski načrt 

Vrednost: 25.000 € 

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 zmanjšajo, ker bodo sredstva zapadala v letu 2018. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0011 

 

16009 - Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN 

Vrednost: 12.000 € 

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. OPPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev 
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gradbenega dovoljenja. Sredstva so namenjena za financiranje OPPN v primeru sklenitve pogodbe o 

sofinanciranju z lastniki zemljišč oz. z zasebnim vlagateljem. Sredstva so namenjena za dokončanje že 

delanih sprememb in dopolnitev OPPN GC Zalog.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: 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-ja in OPPN-ja je postavka uvrščena v proračun. Sredstva se v letu 2017 

zmanjšajo  

 

16071 – Obvoznica Zalog 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo, ker se investicija v letu 2017 ne bo izvajala. 

 

16076 - Izdelava projektne dokumentacije 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ceste, ki se ne bodo izvajale v 

sklopu posameznih proračunskih postavk. 

 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 

Vrednost: 1.250.000 € 

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. Sredstva se zmanjšajo, zaradi podaljšanja rokov 

v leto 2018. V letu 2018 bodo plačana tudi zadržana sredstva investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0019 
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16055 - Vodovod v Gospodarski coni Zalog 

Vrednost: 51.380 € 

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. 

Investicija je zaključena. Pripravlja se zahtevek za ministrstvo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0025 

 

16072 - Ureditev centra Straže - vodovod 

Vrednost: 12.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo vodovoda v sklopu izvedbe rekonstrukcije ceste v Straži od avtobusne 

postaje do mosta pri železniški postaji.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0007 

 

16074 - Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Vrednost: 27.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. 

 

16075 - Ureditev travnatega parkirišča pri pokopališču v Vavti vasi 

Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na zelenici ob pokopališču bo urejeno dodatno parkirišče. Izvedeno bo 40 parkirnih mest v travnati izvedbi 

ter asfaltna dostopna pot do parkirnih mest. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-16-0001 

 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 340.621 € 
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16058 - Ureditev grobišč-režijski obrat 

Vrednost: 1.200 € 

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. V letu 2017 se bo izvedel razpis. 

 

16059 - Športni park Breza-režijski obrat 

Vrednost: 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za tekoče vzdrževanje športnega parka. Sredstva se bodo namenila 

tudi za ureditev sanitarij ter začetek izgradnje balinišča 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 

16019 - Stroški upravljanja s stanovanji in poslovnimi pr 

Vrednost: 800 € 

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.  

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov komunalnih storitev. 

 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 

Vrednost: 6.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

zmanjšajo zaradi nižjih stroškov izdelave projektne dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020:OB203-09-0025 

 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 340.621 € 

16063 - Urejanje "govejakov" in kopališč-režijski obrat 

Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotavljana sredstva za urejanje "govejakov" in kopališč ob reki Krki. Sredstva se 

zmanjšajo, ker se do konca leta  2017 ne predvideva več urejanje kopališč. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.283.250 € 

16023 - Nakup zemljišč v Občini Straža 

Vrednost: 13.000 € 

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 2017-2020: OB203-09-0022 

 

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

Vrednost: 13.500 € 

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. Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov geodezije. 

 

17001 - Zdravstveni dom 

Vrednost: 16.128 € 

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 so namenjena tudi za manjša vzdrževalna dela. 

 

17007 - Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško službo 

Vrednost: 7.727 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti  je za  vsako umrlo osebo treba ugotoviti čas in vzrok  smrti, 

kar lahko opravi le za to pooblaščeni zdravnik.  Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 

zdravstvenem delavcu, mora biti obduciran.  Strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po 

svoji presoji ali na željo svojcev odloči, da se  obdukcija opusti, če je vzrok smrti nesporen in če zdravnik, 

ki je umrlega zdravil, s tem soglaša. Minister, pristojen za zdravje je  predpisal natančnejše pogoje in način 

opravljanja mrliško pregledne službe, s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 

službe v katerem je določeno, da mrliško pregledno službo zagotovi občinski organ. 

 

18050 - Mlin v Vavti vasi 

Vrednost: 30.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mlina (stroški komunalnih storitev...). 

Namenjena so tudi za izdelavo projektne dokumentacije od zasnove do projekta za izvedbo za obnovo 

Dularjevega mlina. Vključene so vse cenitve vključno za nadomestilo za uporabo stavbne pravice na delu 

, ki posega v vodno telo in plačilo stavbne pravice na zemljišču vodnega javnega dobra, skladno z določili 

265. člena Stvarnopravnega zakonika. 
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Projektna dokumentacije se je pričela izdelovati novembra 2016 in bo predvidoma zaključena do konca leta  

2017.  

V letu 2017 se ne predvideva večjega investicijskega vzdrževanja mlina v Vavti vasi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-12-0005 

 

18016 - Prireditve v Občini Straža 

Vrednost: 52.630 € 

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, Kolesarska dirka za pokal Občine Straža, srečanje pihalnih orkestrov, dogodki ob 

praznovanju desete obletnice Občine Straža ..) 

 

18044 - Kulturni dom v Straži 

Vrednost: 29.432 € 

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 povečajo 

zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-11-0001 

 

18046 - Vaški dom Drganja sela 

Vrednost: 23.154 € 

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. V letu 2017 bomo na mladinski dom Drganja sela namestili AED, 

ki ga bo sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-12-0004 

 

18023 - Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij 

Vrednost: 10.355 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako 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. 

 

18029 - Dotacije društvom - županova sredstva 

Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kot dotacija posameznikom, društvom in organizacijam na športnem, kulturnem, 

humanitarnem in ostalem področju. Sredstva se podeljujejo na podlagi vloge do porabe sredstev. 

 

18048 - Mladinski dom Rumanja vas 

Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za manjša vzdrževalna dela na objektu. 

 

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

Vrednost: 54.222 € 

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.    

 

19022 - Nabava opreme za vrtec 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi planskega pisma in na podlagi potreb vrtca uredila igralnice, ki so potrebne obnove 

in nabavila ustrezno opremo za nemoteno delovanje vrtca. 

 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 

Vrednost: 5.278 € 

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 nujna investicijska dela. 

 

19016 - Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 

Vrednost: 103.486 € 
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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. Investicija se je v letu 2017 že 

zaključila. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0028 

 

19027 - Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico 

Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 bomo vplačali v sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico. V letu 2018 bomo 

pričeli z izgradnjo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-09-0024 

 

19008 - Regresiranje prevozov v šolo 

Vrednost: 26.232 € 

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. S šolskim letom 2017/2018 bo občina 

zagotavljala prevoze tudi za otroke iz Dolenje Straže, Podgore, Dolenje Straže in Res. Ker kombibus ne 

more izpeljati vseh voženj bomo to izvedli z avtobusnim prevozom.  

 

20003 - Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni zavodi 

Vrednost: 59.653 € 

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.  

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov oskrbnine, ki jih občina plačuje za naše občane. 
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20017 - Program oskrbe starejših občanov v občini Straža 

Vrednost: 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo je v izdelavi  dokument – analiza o potrebah, oblikah in storitvah 

pomoči za starejše ljudi v naši občini.  

 

20005 - Sofinanciranje stanarin 

Vrednost: 5.400 € 

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.  

 

20015 - Objekt bivšega vrtca v Straži 

Vrednost: 15.240 € 

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. 

Za šol. leto 2017/18 smo zagotovili polovični oddelek. Potrebno je nabaviti opremo za igralnico in dodatno 

opremo. 

 

22001 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 6.681 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov in obresti najetih posojil. 
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3 .  N AČ R T RA ZV O J N I H  P RO G RAM O V - o b r a z l o ž i t e v  s p r e m e m b  

04 - OBČINSKA UPRAVA – enovita 

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB203-15-0005 – Poslovni prostori na naslovu Na Žago 5, Straža 

Namen in cilj 

Občina je v letu 2015 kupila zgoraj navedeno nepremičnino. V letu 2016 smo odkupiti notranjo opremo in 

izvedli manjša investicijska dela Trgovski del bomo do konca leta 2016 oddali v najem. V letu 2017 so 

predvidena sredstva za morebitna manjša vzdrževalna dela ter za ureditev zunanje terase pred objektom. 

Stanje projekta 

Aktiven 

12029001 – Oskrba z električno energijo 

OB203-17-0009 – Električne polnilne postaje 

Namen in cilj  

Občina bo v sklopu projekta Ureditev centra Straže ob avtobusni postaji zagotovila postavitev ene 

električne polnilne postaje.  

Stanje projekta 

Aktiven 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

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. Investicija zajema izgradnjo 

pločnika za mešan promet pešcev in kolesarjev, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo  ceste. Gradnja se 

bo izvajala fazno. 

Sočasno 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. Investicija se bo začela izvajati v letu 2018. 

Stanje projekta 

V fazi izvajanja 

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 letu 2016 se je izvedel javni razpis  za izgradnjo pločnika za pešce in kolesarje, JR in meteorno 

kanalizacijo v naselju Podgora, tretja etapa. Predviden začetek del je v letu 2016 nadaljevalo pa v 

prihodnjem letu. Dela se bodo izvajala po projektu PZI št. PR-RP/2010, ki ga je izdelalo podjetje ACER iz 

Novega mesta. V letu 2017 je bila končana 3 faza projekta. V letu 2018 nameravamo izvesti javno naročilo 

za nadaljevanje del ter začeti z izgradnjo I. in II. faze. 

OB203-15-0006 - 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. V letu 2017 se namerava izvesti javni razpis in začeti s pričetkom investicije. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB203-17-0008 – Ureditev ulic Stara cesta in Pod Srobotnikom  

Namen in cilj 

Cilj projekta je izgradnja pohodne površine za pešcev (kombiniran pločnik v niveleti vozišča), in 

rekonstrukcijo ceste. Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja padavinske kanalizacije 

(ločitev meteorne in fekalne kanalizacije) ter obnova javne razsvetljave, za kar so sredstva predvidena na 

drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo izvajala sočasno z izgradnjo vodovodnega omrežja po 

projektu hidravlične izboljšave.  

 

Stanje projekta 

Aktiven 

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.  

13049001 – Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 

OB203-17-0010 – Letališče Straža 

Namen in cilj 

Letališče Straža je glede na položaj in dimenzije vzletno pristajalne steze malo izkoriščeno. Z ureditvijo le 

te in izdelavo načrta razvoja letališča želimo povečati letalski promet. 

Stanje projekta 

V letu 2009 je bil izdelan Načrt razvoja letališča Novo mesto. V letošnjem letu smo očistili mulde vzdolž 

pristajalne steze. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

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. Investicija se je začela izvajati v 

letu 2016 in se bo končala v letu 2017. 

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. 

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. 

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.  

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. 

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 več  pobud občanov po spremembi akta. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-09-0012 – Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN 

Namen in cilj 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske ureditve na 

območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. 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. V letu 2016 nameravamo začeti s spremembo 

OPPN-ja v GC Zalog in na območju nekdanjega podjetja Novoles. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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16039001 – Oskrba z vodo 

OB203-16-0002 – Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izgradnja krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB203-09-0025 - Gospodarska cona Zalog 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo idejne zasnove ter PGD in PZI gospodarske javne infrastrukture za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. V nadaljnjih letih bo investicija uresničevala naslednje cilje: 

pospeševanje gospodarstva, zagotavljanje novih delovnih mest, izboljšanje bivalnih pogojev v naseljih 

znotraj občine Straža. V gospodarski coni Zalog se bo v letih 2017-2018 uredilo cestno omrežje, 

kanalizacijsko in vodovodno omrežje, javna razsvetljava,  telekomunikacijsko in elektro omrežje. 

Investicijo smo v letu 2016 prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ocenjena 

vrednost investicije je 1.200.000 EUR. Del sredstev v višini 380.000 EUR bomo prejeli sofinancirano. 

Predvideno je, da bo v 1. fazi infrastrukturnega urejanja GC Zalog komunalno opremljenih 20 gradbenih 

enot oziroma skupaj 75.051,58 m2 površin namenjenih gospodarskim aktivnostim. Z realizacijo aktivnosti 

bodo izboljšani pogoji za poslovanje domačih gospodarskih subjektov, ki so že v coni in novih 

gospodarskih subjektov, ki v cono še prihajajo. Z ureditvijo GJI v GC Zalog bomo ustvarili 38 novih 

delovnih mest in sicer v roku dveh let od zaključka investicije. Gradnja GJI je zaključena. 

Stanje projekta 

V fazi zaključevanja 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

OB203-12-0003 – Mlin v Vavti vasi 

Namen in cilj 

V letu 2013 je bil odkupljen mlin. Cilj projekta je, da bi v prihodnji letih obnovili celoten mlin, kjer bi se 

lahko obudili mlinarska dejavnost. V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija. 

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 

V letu 2017 so sredstva namenjena le za obratovanje kulturnega doma ter manjša investicijska dela. 
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OB203-15-0010 – Vaški dom Drganja sela 

Namen in cilj 

Občina bo v letu 2017 začela z obnovo vaškega doma na Drganjih selih. V tem letu nameravamo zamenjati 

streho, da preprečimo propadanje objekta. V naslednjih letih pa se predvideva zamenjava stavbnega 

pohištva in fasada.  

Stanje projekta 

V letošnjem letu bomo na vaški dom Drganja sela namestili AED z zunanjo omarico, ki ga bo sofinanciralo 

Ministrstvo za zdravje v višini 1.750 EUR. 

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.  

Stanje projekta 

Občina bo v letošnjem letu vplačala v sklad v višini 50.000 EUR. Investicija se bo začela izvajati v letu 

2018. 


