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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-II 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/2018) 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-II  

                  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 
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  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU         890.075 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          5.457.935 

 40 TEKOČI ODHODKI                       1.197.565 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            349.060 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             57.288 

  402 Izdatki za blago in storitve             758.886 

  403 Plačila domačih obresti                 6.331 

  409 Rezerve                 61.000 

 

 41 TEKOČI TRANSFERI            1.150.569 

  410 Subvencije                  76.380 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               652.833 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           136.829 

  413 Drugi tekoči domači transferi             284.527 

 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI            3.041.001  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            3.041.001 

 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 68.800 

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

                            66.800 

  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-II 

                  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-II 

                  v  EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                406.632 

 50 ZADOLŽEVANJE               406.632 
 500 Domače zadolževanje                   406.632 
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                40.000 

 55 ODPLAČILA DOLGA                40.000 

  550 Odplačila domačega dolga               40.000 

 

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. 

3. člen 

(proračunski sklad) 

 

V 8. členu odloka (proračunski sklad) se doda: 

 

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

 

 

4. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

Številka: 41000-6/2018-2 

Datum: 19.6.2018 

 

        Župan Občine Straža   

                 Dušan Krštinc  
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 P O S EB NI  DE L - o b r a z l o ž i t e v  s p r e m e m b  

O d h o d k i  p r o r a č u n a  

01001 - Sejnine svetnikov in odbornikov 

Vrednost: 12.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin občinskim svetnikom in se bodo izplačevale  po Pravilniku o 

plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Sredstva se povečajo zaradi večjega števila sej, kot je bilo predvideno pri sprejemu proračuna. 

04010 - Poslovna in druga darila 

Vrednost: 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za poslovna darila ob raznih protokolarnih dogodkih.   

06002 - Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 

Vrednost: 19.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se bodo zagotovila sredstva za  pripravo dokumentacije za prijave na razne 

razpise, na kohezijske in regijske razvojne sklade in ostala svetovanja.  

Sredstva se povečajo zaradi izdelave notranjih pravil. 

06005 - Pisarniški material in storitve 

Vrednost: 2.800 € 

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.  

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižje realizacije stroškov pisarniškega materiala. 

06032 - Založniške in tiskarske storitve 

Vrednost: 9.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop spadajo stroški tiska glasila in stroški tiska vabil in plakatov (Straška jesen, Plakati ob tednu 

otroka, teden mobilnosti, poletni dnevi ...), ter ostalih stroški tiskarskih storitev in promocijskega gradiva. 

Sredstva se povečajo zaradi tiska glasila Stražan. 

07002 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 

Vrednost: 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi nameravamo nabaviti opremo za pripadnike civilne zaščite (protipoplavna zaščita). 

Oprema se nabavlja po planu nabave.  

Sredstva se povečajo zaradi nabave opreme za dodatno ekipo prve pomoči. 
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13021 - Odškodnine 

Vrednost: 24.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vključuje odškodnine v primeru škodnega zahtevka. 

Sredstva se povečujejo zaradi vložitve zahtevkov podjetnikov, ki so imeli izgubljenega dobička zaradi 

gradnje centra Straže. Izplačila se bodo izvršila na podlagi njihovih zahtevkov s sklenitvijo izven sodne 

poravnave. 

13034 - Ureditev centra Straže 

Vrednost: 178.500 € 

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. 

 

Sredstva se povečajo zaradi dodatnih del, ki so nastala pri gradnji. 

 

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: 232.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek 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. 

 

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: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo izvedli JN za naslednjo fazo izgradnje pločnika za mešan promet pešcev in kolesarjev 

ter kanalizacije za odvodnjavanje ceste v Podgori. Investicija se bo začela izvajati v drugi polovici leta 

2018. 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. 

Izvedba investicije se prestavi v leto 2019. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0005 

 

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

Vrednost: 192.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje 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. 

Sredstva so se povečala zaradi dodatnih in več del, ki so nastala pri gradnji. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0008 

13064 - Obnova pločnikov ob regionalnih cestah 

Vrednost: 73.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu obnove državne ceste bomo obnovili pločnik v Straži in sicer od železniškega prehoda (pri banki) 

do mostu (leva stran) in pločnik v Vavti vasi, od križišča do konca Rumanje vasi. 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 

Vrednost: 30.100 € 

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. 

Sredstva se povečajo zaradi obnove JR v Vavti vasi in v ulici Ob Krki. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: 203-17-0004 

13040 - JR Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 12.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek 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 

13060 - JR Podgora 

Vrednost: 0 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Investicija se prestavi v leto 2019. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0005 

13063 - JR v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje 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. 

Sredstva so se povečala zaradi dodatnih in več del, ki so nastala pri gradnji. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0008 

13053 - Poraba električne energije za javno razsvetljavo-režijski obrat 

Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za javno razsvetljavo. Povečajo se zaradi višjih stroškov 

električne energije. 

13061 - Letališče Straža 

Vrednost: 32.038 € 

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. 

Sredstva se povečujejo zaradi nadaljevanja urejanja letališča. Začeli bi tudi s postavitvijo ograje vzdolž 

letališča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: 203-17-0010 

14009 - Celostna podoba Občine 

Vrednost: 31.000 € 

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.  

Sredstva se povečujejo zardi oblikovanja in izdelave stojal za promocijski material (spominkov občine) za 

namen promocije turizma v občini). 
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15017 - Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 31.400 € 

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 2018-2021: OB203-11-0004 

15054 - Kanalizacija Podgora 

Vrednost: 0 € 

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.  

Investicija se prestavi v leto 2019. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0005 

15055 - Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Vrednost: 53.000 € 

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. 

Sredstva se povečujejo zaradi gradnje manjšega odseka kanalizacije v Vavti vasi in Novomeški cesti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0005 

15056 - Izgradnja kanalizacije v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 156.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje padavinske kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne kanalizacije). 

Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnje pohodne površine za pešcev (kombiniran 

pločnik v niveleti vozišča), 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. 

Sredstva so se povečala zaradi dodatnih in več del, ki so nastala pri gradnji. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-17-0008 

16009 - Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN 

Vrednost: 5.000 € 

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 

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. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo posameznih 

OPPN-jev, ki so predvideni v krovnem dokumentu, to je OPN Straža. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0013 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 

Vrednost: 908.308 € 

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.  

 

Sredstva se zmanjšajo zaradi zapadanja računov v leto 2019. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0019 

16049 - Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 42.800 € 

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 

16082 - Sanacija kapelice Loke 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo kapelice v naselju Loke. 
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16057 - Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliška vežica-režijski obrat 

Vrednost: 20.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (za električno energijo, 

komunalne storitve...). 

Sredstva se povečujejo zaradi sanacije strehe na mrliški vežici. 

16080 - Balinišče v Športnem parku Breza 

Vrednost: 54.555 € 

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. 

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov gradnje balinišča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-11-0004 

16081 - Izgradnja Pumptrack poligona 

Vrednost: 44.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Športnem parku Breza bomo zgradili asfaltni pumptrack poligon. Velikost poligona je ocenjena na cca 

550 m2. Sredstva so namenjena za pripravo terena in izvedbo investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-18-0003 

16059 - Športni park Breza-režijski obrat 

Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za tekoče vzdrževanje športnega parka.  

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižje realizacije stroškov, ki so bili namenjeni za športni park. 

19001 - Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev 

Vrednost: 470.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 28. člena  Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko med ceno programov 

in plačilom staršem zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih 

in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotavlja 

lokalna skupnost, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za 

otroke, katerih starši imajo na njenem območju začasno prebivališče, če je eden od staršev zavezanec za 

dohodnino v RS. V Vrtcu Krkine lučke je 9. oddelkov  6. oddelkov se nahaja v vrtcu Krkine lučke en 

oddelek v osnovni šoli in štirje oddelki se nahajajo v dislocirani enoti v Straži.  
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Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila otrok v vrtcu in zapadanja računov iz leta 2017 v letošnje 

leto. 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 

Vrednost: 32.000 € 

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 povečajo zaradi obnove sanitarij v šoli. 

19027 - Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico 

Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v letu 2018 začela z investicijo dozidave in rekonstrukcije OŠ Vavta vas. Ocenjena vrednost 

investicije v je 300.000 EUR, ki bo v vrednosti 150.000 EUR poplačano iz proračunskega sklada za 

dozidavo in rekonstrukcijo OŠ, razlika pa iz proračuna občine. 

Občina bo v letošnjem letu nakazala v sklad in začela s pripravo dokumentacije za izgradnjo novega vrtca, 

saj z dozidavo OŠ nebi pridobili dovolj novih učilnic za učence in tudi ne za vrtec. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2018-2021: OB203-09-0024 

19008 - Regresiranje prevozov v šolo 

Vrednost: 33.280 € 

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. 

20001 - Prispevek družinam novorojencev 

Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postopek dodelitve prispevka družinam novorojencev se vodi skladno s sprejetim Pravilnikom o enkratnem 

denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža in Sklepa o višini enkratnega denarnega prispevka za 

novorojence v Občini Straža. Izplačilo se izvrši na podlagi izdane odločbe.  

20020 - Financiranje brezplačnih prevozov za starejše in org. srečanja 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za pokrivanje stroškov goriva za prevoze starejših ter organizacijo srečanj. 
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N A Č RT  RA ZVO J N I H  P RO G RAM O V  

 

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

Namen in cilj 

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

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

Podgora). 

Stanje projekta 

V 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.  

Investicija se bo nadaljevala v letu 2019. 

 

OB203-18-0003- Izgradnja Pumptrack poligona 

Namen in cilj 

Cilj projekta je mladim omogočiti raznovrstno športno udejstvovanja. Občina bo v Športnem parku Breza 

uredila asfaltiran pumptrack poligon.  

Stanje projekta 

Občina bo v Športnem parku Breza uredila asfaltiran pumptrack poligon.  

 

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

Namen in cilj 

Pridobitev novih učilnic v šoli in s tem preselitev štirih enot vrtca na lokacijo v Vavti vasi.  

Stanje projekta 

V letu 2018 nameravamo v proračunski sklad nakazati 50.000 EUR.  

Ob potrditvi DIIP-a Ureditev prostorske stiske OŠ Vavta vas in Vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas bomo 

pričeli s pridobivanjem dokumentacije za gradnjo novega vrtca. Sklad, v katerem je trenutno 150.000 EUR, 

bomo preimenovali in sredstva namenili za gradnjo novega vrtca. 
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Predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu Občine Straža ob sprejemu rebalansa proračuna  

 

 

Za sprejem Rebalansa Proračuna Občine Straža za leto 2018  je potrebno sprejeti naslednji sklep z večino 

glasov sklepčnega Občinskega sveta Občine Straža. 

 

Predlog sklepa: 

 

 

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Straža za leto 2018. 

 

 

 

Župan Občine Straža  

              Dušan Krštinc, l.r. 

 


