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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 2018 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/2017) 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                                     

_______________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                 Rebalans proračuna 

                         za leta 2018  

                  v  EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            5.113.214 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.470.269  

 70 DAVČNI PRIHODKI            2.663.323 

  700 Davki na dohodek in dobiček          2.107.327 

  703 Davki na premoženje              513.396 

  704 Domači davki na blago in storitve               42.600 

 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI                            806.945 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           362.405 

  711 Takse in pristojbine                          5.831 

  712 Globe in druge denarne kazni               18.200 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              36.250 

  714 Drugi nedavčni prihodki              384.259 

 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI              450.000 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev          450.000 

 

 73 PREJETE DONACIJE                         0 

  730 Prejete donacije iz domačih virov                         0 

 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI           1.192.945 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij          302.870 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU         890.075 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          5.457.935 

 40 TEKOČI ODHODKI                       1.083.651 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            349.060 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             57.288 

  402 Izdatki za blago in storitve             658.972 

  403 Plačila domačih obresti                 6.331 

  409 Rezerve                 12.000 

 

 41 TEKOČI TRANSFERI            1.110.569 

  410 Subvencije                  76.380 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               603.333 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           137.829 

  413 Drugi tekoči domači transferi             293.027 

 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI            3.226.915  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            3.226.915 

 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 36.800 

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

                            34.800 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                2.000 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                                     - 344.721 

_______________________________________________________________________________________ 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

_______________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                               Rebalans proračuna 

               za leta 2018 

                  v  EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

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 proračuna 

               za leta 2018 

                  v  EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                406.632 

 50 ZADOLŽEVANJE               406.632 
 500 Domače zadolževanje                   406.632 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                40.000 

 55 ODPLAČILA DOLGA                40.000 

  550 Odplačila domačega dolga               40.000 
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                            21.911 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE                            366.632 

  (VII.-VIII.)                     

            

XI. NETO FINANCIRANJE                344.721 

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

____________________________________________________________________________________ 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

        DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                         - 21.911 

  

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. 
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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  

Prihodki proračuna  

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.107.327 € 

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 zadnjega izračuna Ministrstva za finance. 

 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 513.396 € 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) 

in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. 

Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad  premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih 

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

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 450.000 € 

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

neopredmetenih sredstev. Prihodki v letu 2018 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v skladu z 

letnim programom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2018,  ki je priloga 

proračuna.  

 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 302.870 € 

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.  

Predvideva se tudi prejem sredstev Fundacije za šport za dve investiciji,  in sicer za Postavitev 

elektronskega strelišča v Domu partizana ter Balinišče v športnem parku Breza. 
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2 .  P O S EB NI  D E L -  o b r a z l o ž i t e v  s p r e m e m b  

Odhodki proračuna  

04012 - Dom partizana 

Vrednost: 51.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 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 izvedbo strojno inštalacijskih del v objektu (vodovod in kanalizacije ter ureditev 

kotlovnice). 

 

06055 – Plača zaposlenih v režijskem obratu 

Vrednost: 78.469 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačo zaposlenih v režijskem obratu. 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 enega delavca v RO. Posledično se zmanjšajo sredstva na 

proračunski postavki 16056. 

 

10004 – Zaposlitev preko javnih del-režijski obrat 

Vrednost: 20.824 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

sofinanciranja Zavoda RS za zaposlovanje znaša 60 %  in  se knjiži med prihodke proračuna. V okviru 

režijskega obrata bodo preko  programa javnih del zaposlena dva delavci. 

Sredstva se povečajo zaradi drugače obračunanih stroškov prevoza na delo (mesečna avtobusna karta) ter 

regresa. 

 

13052 - Ureditev kombiniranih pločnikov 

Vrednost: 5.000 € 

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.  

Sredstva se zmanjšajo, ker se bo kombiniran pločnik v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom izvajal v sklopu 

investicije Ureditve ceste s površinami za pešce v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: 203-15-0002 

 

13002 - Preplastitve 

Vrednost: 130.000 € 

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 2018-2021: 203-17-0003 

 

13027 - Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 

Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje lesenega mostu.  

 

V letu 2018 bomo izvajali nujna vzdrževalna dela, ki so potrebna na lesenem mostu. 

 

13034 - Ureditev centra Straže 

Vrednost: 129.100 € 

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. Del sredstev je namenjen tudi izvedbi investicijskega nadzora in izdelavi PID 

dokumentacije. 

Sočasno se bo izvedla obnova vodovoda, rekonstrukcija fekalne kanalizacije in ločitev meteorne 

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0007 

 

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

Vrednost: 370.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje pločnika za mešan promet pešcev in kolesarjev, 

avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo  ceste. 

 

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. 

Sredstva so namenjena tudi za zagotovitev investicijskega nadzora in izdelavi PID dokumentacije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0004 

 

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

Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje pločnika za mešan promet pešcev in kolesarjev ter 

kanalizacije za odvodnjavanje ceste v Podgori. Del sredstev se bo porabil še za izvedbo investicijskega 

nadzora in izdelavo PID dokumentacije. Sočasno bo izvedena JR ter del fekalne kanalizacije, ki je tangirana 

v pločniku, za kar so sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0005 

 

13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 

Vrednost: 8.723 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se bodo porabile za izdelavo PID dokumentacije za GJI GC Zalog. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021:OB203-09-0025 

 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 

Vrednost: 16.800 € 

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 2018-2021:OB203-17-0004 

 

13040 - JR Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje javne razsvetljave v naselju Hruševec (novogradnjo, 

nadzor in izdelavo PID dokumentacije), ki se bo izvajala istočasno z izgradnjo pločnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0004 
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13045 - JR Gospodarska cona Zalog 

Vrednost: 7.227 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  so namenjena za izdelavo PID dokumentacije ter poplačilo stroškov priključevanja na električno 

omrežje. Del sredstev je namenjen tudi dokončanju JR, ki bo izvedena po rušitvi srednje napetostnega voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0025 

 

13054 - Ureditev centra Straže - JR 

Vrednost: 42.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovi javne razsvetljave in izgradnji svetlobnih talnih označb v sklopu izvedbe 

rekonstrukcije ceste v Straži od AP do mosta pri ŽP. Del sredstev je namenjen še izvedbi investicijskega 

nadzora in izdelavi PID dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0007 

 

13060 - JR Podgora 

Vrednost: 6.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje javne razsvetljave ob izgradnji pločnika Podgora. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0005 

 

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

Vrednost: 11.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Občina Straža financira izgradnjo pločnika. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0002 

 

14002 - Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko 

Vrednost: 1.159 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je v letu 2017 uspešno kandidiral na razpis Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti ter pridobil javno pooblastilo za izvajanje operacije »Regijska 
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štipendijska shema – statistična regija Jugovzhodna Slovenija« do 31. 12. 2022 ter evropska sredstva za 

sofinanciranje kadrovskih štipendij. 

Osnovni cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in omejevanje bega možganov iz regije. 

Namen podelitve štipendije je: 

- v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami podjetij v regiji,  

- povečanje možnosti štipendiranja, ki mladim, prvim iskalcem zaposlitve omogoča po končanem 

izobraževanju takojšno in ustrezno zaposlitev,  

- zaposlovanje v domačem okolju ter  

- zmanjšanje zaostajanja izobrazbene ravni prebivalstva v regiji. 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja sofinanciranje štipendij upravičencem, spremlja izvajanje 

pogodbenih obveznosti, ki vplivajo na izplačevanje štipendij ter izdaja zahtevke in poročila oz. ostale 

spremljajoče aktivnosti skladno s sklepom o izbiri operacije ter Tristransko pogodbo o sofinanciranju 

operacije Regijska štipendijska shema za Dolenjsko za posamezno šolsko/študijsko leto.  

Poleg objave javnega poziva in razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij, je Razvojni center Novo 

mesto administrativna pomoč delodajalcem, ki se vključujejo v shemo. Povezujemo potrebe gospodarstva 

z izobraževalnimi inštitucijami.  Poleg tekočih aktivnostih na aktivnih pogodbah izvajamo spremljanje 

realizacije pogodb po končanem izobraževanju ter vzpostavljanje terjatev pri kršitvah pogodbenih 

obveznosti. 

 

14029 - Ureditev prireditvenega prostora 

Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

nasproti Novolesa. Predvidena je sanacija zemljišča v večnamenski prostor z rekonstrukcijo in možno 

dozidavo ter nadzidavo obstoječega objekta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0006 

 

14038 - Pomoli in dostopi na reki Krki 

Vrednost: 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo pomola ob OŠ Vavta vas ter pri Mlinu v Vavti vasi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0007 

 

14039 - Strategija Občine Straža 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za dokončanje strategije razvoja turizma ter izdelavo strateških dokumentov, ki 

so potrebni za izdelavo strategije občine. 
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15002 - Ekološki otoki - gradbena dela 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

zabojnike za gospodinjske odpadke. 

 

15017 - Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 42.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) bo zgrajen nov 

sekundarni kanal v cestišču lokalne ceste v Hruševcu. Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor, 

izvedbo tlačnega preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavo PID dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2020: OB203-11-0004 

 

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 

Vrednost: 12.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje fekalne kanalizacije za del Jurke vasi ob regionalni cesti, za 

izvedbo investicijskega nadzora, tlačnega preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavi PID 

dokumentacije. Kanalizacija bo grajena sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste, ki jo vodi DRSI. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0006 

 

15049 - Sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč 

Vrednost: 16.000 € 

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.  

 

15051 - Ureditev centra Straže - kanalizacija 

Vrednost: 66.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo kanalizacije ter ločitev meteorne in fekalne kanalizacije v sklopu izvedbe 

rekonstrukcije ceste v Straži od AP do mosta pri ŽP. Del sredstev je namenjen še za izvedbo investicijskega 

nadzora, tlačnega preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavi PID dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0007 
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15054 - Kanalizacija Podgora 

Vrednost: 16.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018  so sredstva namenjena nadaljevanju izgradnje fekalne kanalizacije ob izgradnji pločnika 

Podgora (del ki ga tangira pločnik). Del sredstev je namenjen še za izvedbo investicijskega nadzora, 

tlačnega preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavi PID dokumentacije.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0005 

 

15055 - Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Vrednost: 10.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji manjkajočih sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije. Del sredstev je 

namenjen še za izvedbo investicijskega nadzora, tlačnega preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavi 

PID dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0005 

 

15053 - Urejanje biotopov 

Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredili se bodo biotopi v Zalogu. V okviru tega programa se izdela projektna dokumentacija od zasnove 

do izvedbe za sanacijo biotopov v Gospodarski coni Zalog z namenom javne uporabe (učne poti, delavnice 

na prostem, opazovalnice za živali,....).  

Sredstva smo povečali zaradi možnosti odkupa zemljišč. V letošnjem letu nameravamo urediti učno pot in 

urediti okolico biotopov. Projekt bomo skušali prijaviti na razpis. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0013 

 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 

Vrednost: 1.021.797 € 

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 posodobitev 6.400 m vodovodnega omrežja,  izgradnja 100 m3 

vodohrana v Dolenji Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0019 

 

16049 - Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 78.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta "Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053)" bo  zgrajen 

cevovod v pločniku. Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor in izdelavo PID dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0004 

 

16072 - Ureditev centra Straže - vodovod 

Vrednost: 19.850 € 

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 2018-2021: OB203-09-0007 

 

16074 - Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-16-0002 

 

16079 - Postavitev strelišča z električnimi tarčami v Domu partizana 

Vrednost: 75.698 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 nameravamo v Domu partizana urediti nove športne površine. Izvedena bodo gradbeno 

obrtniška ter inštalacijska dela. Postavilo se bo tudi elektronsko strelišče. Investicijo smo prijavili na razpis 

Fundacije za šport. Projekt podpira tudi Strelska zveza Slovenije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-18-0001 
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16080 - Balinišče v Športnem parku Breza 

Vrednost: 74.555 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je že v letu 2017 začela pripravljati teren za postavitev štiristeznega balinišča v športnem parku 

Breza. V letu 2018 nameravamo urediti športno-rekreativno infrastrukturo in sicer postavitev balinišča, 

garderob in sanitarij. Uredila se bo tudi okolica. Projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport. 

Investicijo podpira tudi Balinarska zveza Slovenije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-18-0002 

 

16056 - Vzdrževanje ulic in javnih objektov - režijski obrat 

Vrednost: 10.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev mest za odpadke ter redno vzdrževanje le teh (vreče za smeti, čiščenje). 

Izvajajo se tudi plačila storitev. 

 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 

Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021:OB203-09-0025 

 

18050 - Mlin v Vavti vasi 

Vrednost: 26.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

namenjen tudi za manjša investicijska vlaganja v objekt. 

Sredstva smo povečali zaradi plačila projektne dokumentacije.  

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-12-0005 

 

18048 - Mladinski dom Rumanja vas 

Vrednost: 19.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za manjša vzdrževalna dela na objektu. V letu 2018 nameravamo izvesti toplotno 

izolacijo ovoja zgradbe. 
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19016 - Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnega parka pri OŠ Vavta vas. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0028 
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3 .  N AČ R T RA ZV O J N I H  P RO G RAM O V  

 

OB203-18-0001 – Postavitev strelišča v Domu partizana 

Namen in cilj 

Cilj investicije je zagotoviti dodatne športne površine. Z investicijo nameravamo urediti notranjost Doma 

partizana ter postaviti šeststezno elektronsko strelišče. 

Stanje projekta 

Projekt smo v letu 2018 prijavili na razpis Fundacije za šport. 

 

OB203-18-0002 – Balinišče v športnem parku Breza 

Namen in cilj 

Cilj investicije je postaviti štiristezno balinišče v športnem parku Breza. Poleg balinišča bomo postavili tudi 

sanitarije in garderobe. Do objekta se bo zgradila kanalizacija ter uredila okolica športnega parka.  

Stanje projekta 

Projekt smo v letu 2018  prijavili na razpis Fundacije za šport. 

 


