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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona 

o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 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 PRORAČUNU 

OBČINE STRAŽA ZA LETO 2019 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 2019 (Uradni list RS, št. 65/2018) se spremeni: 

 

» 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 proračuna 

                    za leto 2019 

_________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        5.647.379 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)       3.492.379  

 70 DAVČNI PRIHODKI        2.675.433 

  700 Davki na dohodek in dobiček      2.119.173 

  703 Davki na premoženje          513.660 

  704 Domači davki na blago in storitve           42.600 

 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI                        816.946 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       372.405 

  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          384.260 

 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI          530.000 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev      530.000 

 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                   1.625.000 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                   625.000 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  1.000.000 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       6.256.365 

 40 TEKOČI ODHODKI                    1.142.076 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         367.929 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          59.823 

  402 Izdatki za blago in storitve          696.524 

  403 Plačila domačih obresti            10.800 

  409 Rezerve                7.000 

 41 TEKOČI TRANSFERI        1.330.035 

  410 Subvencije            179.180 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                     696.300 
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  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       160.134 

  413 Drugi tekoči domači transferi         294.421 

 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI       3.709.454  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  3.709.454 

 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI            74.800 

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

                              59.800 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom         15.000 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                                - 608.986 

_________________________________________________________________________________ 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

_________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                             Rebalans proračuna 

                                  za leto 2019 

_________________________________________________________________________________ 

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 

_________________________________________________________________________________ 

 RAČUN FINANCIRANJA 
_________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                           Rebalans proračuna 

          za leto 2019 

_________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)             809.388 

 50 ZADOLŽEVANJE            809.388 
 500 Domače zadolževanje                          809.388 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              80.000 

 55 ODPLAČILA DOLGA              80.000 

  550 Odplačila domačega dolga             80.000 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       120.000 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE                         729.388 

  (VII.-VIII.)                     

            

XI. NETO FINANCIRANJE                         608.986 

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

______________________________________________________________________________ 
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XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

        DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                     -120.402 

  

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. 

 

»8. člen« 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2019 vplačevala v 

en sklad in sicer: 

Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR  

 

Obvezna proračunska rezerva že dosega 1,5 % realizacije prihodkov proračuna preteklega leta. Zato se v letu 

2019 ne oblikuje. 

 

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

namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50 % oblikovanih in razpoložljivih sredstev župan in o 

tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

»8. a člen« 

(splošna proračunska rezervacija) 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna 

proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka.  

 

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2019 oblikuje v višini 10.000 EUR. 

 

»12. člen« 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Občina se v letu 2019 lahko dodatno dolgoročno zadolži v višini 809.388 EUR.  

 

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

letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000, 00 EUR. 

 

 

2. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

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

 

Številka: 41000-1/2019  

Straža, 4.3.2019  

      

 Župan Občine Straža  
   Dušan Krštinc, l.r. 
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SPLOŠNI DEL-obrazložitev  

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  

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 530.000 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 530.000 € 

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

neopredmetenih sredstev. Prihodki v letu 2019 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v skladu z 

letnim programom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2019,  ki je priloga 

proračuna.  

Sredstva se povečujejo zaradi prodaje zemljišč v GC Zalog. 

 

O d h o d k i  p r o r a č u n a  

So obrazloženi pri posameznih postavkah. 

 

C - Račun f inanciranja  

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 809.388 € 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 809.388 € 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem 

presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 

računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu 

financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v 

proračunskem letu. V skupini kontov 500 se izkazuje zadolževanje (najem kredita). 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 80.000 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 80.000 € 

Odplačilo kredita se izkazuje v računu financiranja v skupini kontov 550,  medtem ko so obresti za kredit 

v bilanci prihodkov in odhodkov. Občina mora v letu 2019 odplačati glavnico dolgoročnega kredita, ki ga 

je najela za odkup poslovnih prostorov na naslovu Na žago 5, Straža. 

Občina je konec leta 2019 najela nov dolgoročni kredit, da je lahko pokrivala likvidnostnega, ki ga je bilo 

potrebno vrniti do 31.12.   
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POSEBNI DEL-obrazložitev  

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

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 84.906 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 84.906 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- občinskega sveta, 

- župana in podžupanov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 14.910 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej 

občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, 

financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,  Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in nagradah 

občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 

o povračilih stroškov v Občini Straža. 

01 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 24.230 € 

01001 - Sejnine svetnikov in odbornikov 

Vrednost: 10.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
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01002 - Pisarniški material in materialni stroški sej obči 

Vrednost: 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje 

občinskega sveta in seje odborov. 

01005 - Financiranje političnih strank 

Vrednost: 1.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Odloku o financiranju političnih strank so do sredstev upravičene politične stranke, ki so kandidirale 

kandidate na zadnjih lokalnih volitvah za člane občinskega sveta. Stranka pridobi sredstva iz proračuna 

lokalne skupnosti, če je pridobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. 

Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima 

lokalna skupnost za zagotavljanje ustavnih in zakonskih letnih nalog (primerna poraba). 

01013 - Nakup računalnikov in licenčne opreme 

Vrednost: 2.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se sredstva predvidevajo za posodobitev licenčne programske opreme ter možnost nakupa dveh 

novih prenosnikov. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 2.830 € 

Opis podprograma 

 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, 

izvedba referendumov (na primer samoprispevek). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon 

o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni 

samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni 

samoupravi. 

01 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 24.230 € 

01012 - Volitve župana in občinskega sveta 

Vrednost: 2.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zaradi zapadlosti računov v letošnje leto (Pošta Slovenije, tisk in oblikovanje 

glasovnic…) 
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 67.166 € 

Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 

funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, 

sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju, Zakon o lokalni samoupravi. 

03 - ŽUPAN 

Vrednost: 81.466 € 

01003 - Nagrada podžupana 

Vrednost: 10.000 € 

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: 49.741 € 

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.  

Sredstva se povečujejo zaradi uskladitve plače župana. 

01008 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezent 

Vrednost: 6.185 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

(stroški telefona, izobraževanja in drugi stroški). 

01009 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila 

Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena predvsem za stroške tiskovnih konferenc oziroma sporočil župana 

za javnost. Višina stroškov je ocenjena. 

01014 - Nakup opreme 

Vrednost: 840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

pisarniškega pohištva, telefona in računalniške opreme). 
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 15.692 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini 

je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega 

odbora občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 6.470 € 

Opis glavnega programa 

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

prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 6.470 € 

Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega 

prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za 

pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških 

taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila 

za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o 

lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

02001 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S 

Vrednost: 3.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila),  Banki 

Slovenije in Finančni upravi RS in sicer za opravljanje plačilnega prometa - vodenje računa, sprejemanje 

in obdelava plačilnih nalogov,  razporejanje javnofinančnih prihodkov,  za negativne  obresti. S te postavke 

pa so se plačevale tudi storitve,  ki jih zaračunava borzno posredniška hiša Ilirika - 

letno  nadomestilo,  provizija za  vodenje računa in posredovanje pri nakazilu dividend.  

Predvideno je tudi plačevanje storitev zajema in hrambe e-računov in spremljevalnih dokumentov v 

elektronski obliki  izbranemu ponudniku - Pošti Slovenije d.o.o. s katerim je UJP sklenila krovno pogodbo. 

Sredstva se povečujejo zaradi večjih stroškov vodenja računa in uskladitve obresti BS.  



 

Stran 12 od 95 

02007 - Izvajanje javnih pooblastil 

Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

za zbiranje komunalnih odpadkov). Sredstva so namenjena plačilu teh storitev. 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 9.222 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 9.222 € 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo 

izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles 

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

02 - NADZORNI ODBOR 

Vrednost: 7.270 € 

02003 - Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za 

Vrednost: 7.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena za seje nadzornega odbora. Sredstva iz te postavke se bodo porabila 

tudi za udeležbo predsednika nadzornega odbora na seji občinskega sveta. Proračunska sredstva se 

namenijo tudi za plačilo stroškov za pisarniški material in storitve, potne stroške, izobraževanja.  

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

02004 - Izvedba notranje revizije 

Vrednost: 1.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke zagotavljajo izvedbo notranje revizije poslovanja   in revizije  zaključnega 

računa, ki ga opravi zunanji izvajalec. Občine katere presegajo realizacijo odhodkov v višini 2 mio EUR 

so dolžne izvesti revizijo vsako leto. Notranja revizija zagotavlja tudi napredek pri poslovanju občine na 

področju javnih financ. V letu 2019 bomo podpisali novo pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Vrednost: 2.100 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in 

mednarodno humanitarna pomoč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Vrednost: 2.100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine 

(članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Vrednost: 2.100 € 

Opis podprograma 

Občina Straža sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

03001 - Sodelovanje z občinami v tujini 

Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Bečej) in sicer na področju gospodarstva in turizma. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Vrednost: 98.945 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 

centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0401 - Kadrovska uprava 

Vrednost: 250 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 250 € 

Opis podprograma 

Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o priznanjih v Občini Straža 

01 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 24.230 € 

04001 - Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v z 

Vrednost: 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o občinskih priznanjih bo občina v letu 2019 na podlagi predlogov občanov, svetnikov 

in ostalih, podelila priznanja zaslužnim občanom. Sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj. 

0402 - Informatizacija uprave 

Vrednost: 5.917 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva vzdrževanje baze podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnih 

zemljišč, ki se občanom zaračunava vsako leto  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 Informacijska infrastruktura 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

Vrednost: 5.917 € 

Opis podprograma 

 Vzdrževanje baze podatkov za izračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Straža 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

04013 - Vzdrževanje baze podatkov NUSZ 

Vrednost: 5.917 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v letu 2019 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih 

površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni 

opremljenosti stavbnih zemljišč. 

Sredstva se povečajo zaradi davka na dodano vrednost. 
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0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 92.778 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za 

kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore 

občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 1.890 € 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list 

Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe 

občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

04002 - Objava občinskih predpisov 

Vrednost: 1.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

predvidevanj in izkušenj in so primerljivi s stroški v preteklih letih. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 14.300 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 

zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

03 - ŽUPAN 

Vrednost: 81.466 € 

04006 - Promocija in pokroviteljstvo 

Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Vrednost: 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za poslovna darila ob raznih protokolarnih dogodkih.  

04014 - Promocija in pokroviteljstvo-županova sredstva 

Vrednost: 8.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke župan namenja sredstva za promocijo in pokroviteljstvo prosilcem sredstev. 

Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa. 

Sredstva se povečajo zaradi zapadlosti dveh zahtevkov v leto 2019. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 76.588 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 

zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih 

prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v 

lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

04007 - Sodni postopki, notarske storitve in stroški izvršb 

Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo taks v sodnih postopkih, notarskih overitev ter elektronskih pretvorb listin 

za vpise v zemljiško knjigo. 

04008 - Pravno zastopanje in svetovanje 

Vrednost: 7.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

odvetnika. 

04009 - Cenitve nepremičnin za prodajo in nakup 

Vrednost: 1.500 € 

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.   

04011 - Poslovni prostori na naslovu Na Žago 5, Straža 

Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške. Del sredstev je namenjen za manjša investicijska vlaganja. 
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04012 - Dom partizana 

Vrednost: 58.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 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 zaradi nakupa dodatne opreme, ki bo postavljena v Domu partizana. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 548.085 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 

oblik povezovanja občin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0603 Dejavnost občinske uprave 

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

Vrednost: 960 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez 

občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 960 € 

Opis podprograma 

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost 

občin Slovenije, Združenje občin Slovenije) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

01 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 24.230 € 

06001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 

Vrednost: 960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena plačilu članarine Zvezi občin Slovenije, v katero se je včlanila tudi 

Občina Straža.  Zveza sprotno obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja na različne 

roke in podaja tudi različne predloge. Skrbi tudi za učinkovito komunikacijo med občinami in državo. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 547.126 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 458.431 € 

Opis podprograma 

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med 

osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje 

počitniških objektov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o 

lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o 

delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba 

za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, 

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih 

podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v občinski upravi Občine Straža)... 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

06002 - Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 

Vrednost: 14.000 € 

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.  

 

06003 - Plače zaposlenih v občinski upravi 

Vrednost: 280.181 € 

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, 

jubilejne nagrade,  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, Kolektivno 

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

načrta Občine Straža za leto 2019. 

Sredstva se povečujejo zaradi uskladitve plačnih razredov in predvidenega napredovanja v letu 2019. 

06005 - Pisarniški material in storitve 

Vrednost: 3.000 € 
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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. 

06006 - Čistilni material in storitve 

Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nabavi opreme za čiščenje in čistilnega materiala za čiščenje prostorov občinske 

uprave in mrliško vežico (papirnate brisače, WC papir, čistila, mila, krpe) ter nabavi vrečk za smeti za koše 

(koši po občini, vrečke za pasje iztrebke). 

Sredstva se povečajo zaradi dodatnih stroškov pri nabavi materiala (Dom partizana). 

06007 - Časopisi, revije, knjige in strok.liter. 

Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo naročnine za Dolenjski list, ter nabava strokovne literature na področju 

javnih naročil, upravnega postopka, finančno računovodskih postopkov (revija IKS, Mesečnik za javni 

sektor, strokovne knjige ...). 

Sredstva se povečajo zaradi naročnine na časopis Finance in nakupa strokovne literature za potrebe OU. 

06008 - Stroški objav in oglaševalskih storitev 

Vrednost: 3.000 € 

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).  

06009 - Računalniške storitve 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek predstavlja računalniške storitve izven pogodbe o vzdrževanju. 

06010 - Drugi splošni material in storitve 

Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso zajeti ostalih postavkah v okviru glavnega programa 0603 

Dejavnost občinske uprave in se v skladno z racionalizacijo omejujejo. 

Sredstva se povečujejo zaradi nabave novih sistemskih ključavnic v objektiv, ki so v lasti občine. Del 

sredstev se bo namenil tudi za obresti. 

06011 - Električna energija in ostali obrat. stroški - občina 

Vrednost: 10.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na to postavko knjižimo stroške električne energije, kurjave in komunalnih storitev za prostore v katerih 

posluje občinska uprava. 
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Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižjih stroškov kurjave.  

06013 - Telefon, faks in e-pošta 

Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

naročnin).  

06014 - Poštnina in kurirske storitve 

Vrednost: 3.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za plačilo poštnih storitev (redna pošta, dostava glasila in ostalih obvestil po domovih 

občanov). 

06017 - Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih 

Vrednost: 2.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatek predstavlja strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi: kotizacije za različne strokovne 

seminarje, zakonsko določene izpite, sofinanciranje šolnin ipd. 

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

Vrednost: 410 € 

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. 

predstavitvi občine na sejmu. Iz te proračunske ostavke se bo izplačevala tudi nagrada za študente in dijake, 

ki opravljajo redno prakso. 

06032 - Založniške in tiskarske storitve 

Vrednost: 6.262 € 

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 namenijo tudi za tisk in oblikovanje revije Stražan. 

06036 - Plačilo po pogodbi o delu 

Vrednost: 6.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani odhodek predstavlja plačila po pogodbah o delu in sicer plačila avtorskih honorarjev ter po 

podjemnih pogodbah.  V ta sklop sodijo plačila za urednico, lektorico ter pripravljalca križank pri glasilu 

Stražan, fotografiranje in snemanje dogodkov ter ostala plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah. 

06038 - Nakup telefonskih aparatov - občinska uprava 

Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

v občinski upravi. 

Sredstva se povečujejo zaradi morebitnega nakupa novega telefonskega aparata. 
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06041 - Nakup pisarniškega pohištva 

Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dopolnitev pisarniškega pohištva in ostale opreme. 

06045 - Zavarovanje odgovornosti 

Vrednost: 207 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo premije zavarovanja odgovornosti iz področja delovanja občine. 

06047 - Dejavnost skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov skupne občinske uprave - inšpektorat in redarstvo. 

06048 - Zdravniški pregledi 

Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

upravo, študentsko delo, ipd.). 

06058 - Varnost in zdravje pri delu 

Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izobraževanje delavcev o varnosti in zdravju pri delu, ki ga za nas izvaja Varing 

Novo mesto. Sredstva iz te postavke so namenjena tudi za izvajanje pooblastila (izdelava varnostnih 

načrtov, pregleda delovne opreme ipd.). Sredstva so namenjena tudi za nakup delovno opremo, ki jo 

potrebujejo zaposleni v občinski upravi za delo na terenu. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

06055 - Plača zaposlenih v režijskem obratu 

Vrednost: 92.231 € 

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 povečujejo zaradi napredovanja uslužbencev v RO v višji plačni razred. 

06056 - Izvajanje družbeno koristnih del - režijski obrat 

Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena za opravljanje družbeno koristnih del. Postavka zagotavlja sredstva za kritje 

stroškov, opravljanje tečaja iz varstva pri delu, zdravniški pregledi, zavarovanje,  materiala, delovne 

opreme, prevoz na delo in prehrano itd. Center za socialno delo bo na podlagi zahtevka, ki ga bo pripravila 
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občina  povrnil stroške; zavarovanja, prehrane, prevoza, zdravniškega  pregleda in  tečaja iz varstva pri 

delu. 

06059 - Nakup telefonskih aparatov-RO 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup novih telefonskih aparatov za zaposlene v režijskem obratu. 

Sredstva se povečujejo zaradi morebitnega nakupa novega telefonskega aparata za potrebe v RO. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

Vrednost: 88.695 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje 

upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, 

investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju 

prostora. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

06021 - Zavarovalne premije za objekte 

Vrednost: 4.293 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiran izdatek predstavlja plačilo zavarovalne premije za vlomno in požarno zavarovanje za prostore v 

uporabi občinskih organov in uprave ter za prostore in objekte v lasti Občine Straža.  

06022 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 

Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se povečajo zaradi preureditve poslovnih prostorov za potrebe OU. 

06023 - Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov 

Vrednost: 9.898 € 

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, CADIS...). 

06024 - Zavarovalna premija za opremo občinske uprave 

Vrednost: 1.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za plačilo zavarovalnih premij za strojno računalniško opremo in ostalo opremo, ki jo pri svojem delu 

uporablja občinska uprava. 
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06025 - Nakup druge opreme in napeljave 

Vrednost: 535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop sodijo izdatki za nakup opreme in napeljave za redno opravljanje dejavnosti občinske uprave. 

06027 - Najemnine 

Vrednost: 20.989 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

06028 - Nakup računalnikov in programske opreme 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakup dotrajane računalniške in programske opreme za 

potrebe občinske uprave.  

06031 - Varovanje zgradb in prostorov 

Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave.  

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

06053 - Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat 

Vrednost: 37.400 € 

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. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 98.426 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 98.426 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

programa varstva pred požarom. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 16.600 € 

Opis podprograma 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, 

enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje 

društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje 

osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru 

naravnih nesreč in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite 

Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje članov enot in služb civilne zaščite. 

07002 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 

Vrednost: 10.000 € 

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 dodane opreme za civilno zaščito (oprema za intervencije, obleka…). 

07003 - Refundacija plač udeležencev izobraževanj 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker enote zaščite in reševanje usposabljamo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje ministrstva za 

obrambo edini strošek izobraževanja predstavljajo nadomestila za potne stroške in prehrano ter refundacija 

plač udeležencev izobraževanj, ki jih refundiramo na podlagi zahtevkov izstavljenih s strani delodajalcev.  

07016 - Vzdrževanje javnih zaklonišč 

Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka 07016 zagotavlja sredstva za plačilo mesečnih stroškov električne energije in morebitna manjša 

dela v zaklonišču v Občini Straža. 

07019 - Sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Novo mesto 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu s pogodbo sofinancira Gasilsko zvezo Novo mesto. Iz te postavke se bodo financirala tudi 

tekmovanja. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 81.826 € 

Opis podprograma 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb 

civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih 

gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih 

domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, 

gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

07006 - Zavarovanje objektov (gasilski domovi) 

Vrednost: 309 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevati bo potrebno z sklenjenim dolgoletno zavarovalno polico za protipožarno in vlomsko 

zavarovanje za oba gasilska domova v Občini Straža. Prav tako mora biti za primer  strojeloma zavarovana 

vsa oprema v lasti društev. 

07007 - Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot 

Vrednost: 270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranim izdatkom krijemo zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje pri gašenju požarov za 

operativne gasilce. 

07008 - PGD - sofinanciranje redne dejavnosti 

Vrednost: 21.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti obeh društev v občini. Z vsakim PGD 

je podpisana pogodba za opravljanje javne gasilske službe, sofinanciranje pa se izvede po predložitvi 

dokumentov predvidenih v pogodbi (plan dela za naslednje leto, realizacija plana predhodnega leta, 

finančno ovrednotenje plana). 

Sredstva se povečujejo zaradi zapadlosti zahtevkov iz leta 2018 v leto 2019. 

07009 - Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme) 

Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Straža) v občini glede na plan nabave za leto 2019.  

Sredstva se povečujejo zaradi zapadlosti računov iz leta 2018 v leto 2019. 

07010 - Refundacija plač udeležencem 

Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabijo za nadomestila plač udeležencev v intervencijah v primeru nesreč. 
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Sredstva se povečujejo zaradi morebitnih višjih stroškov refundacije plač udeležencem v primeru nesreče. 

07011 - Preventivni pregledi članov PGD 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripadniki prostovoljnih gasilskih društev morajo pred tečajem iz gasilske specialnosti npr. dihalne tehnike 

opraviti tudi preventivni zdravstveni pregled. Proračunska postavka pokriva račune s katerim se obračunajo 

storitve zdravstvenega pregleda. 

Sredstva se povečujejo zaradi sofinanciranja obnovitvenih zdravniških pregledov članov operativnih 

gasilcev. 

07012 - Ureditev hidrantne omarice 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunom se predvidevajo in zagotavljajo sredstva za zamenjavo oz. postavitev hidratnih omaric.  

07013 - Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ-izobraževanje 

Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sredstva, ki so namenjena za prehrano gasilcev in pripadnikov CZ v času dodatnega izobraževanja, 

seminarjev, usposabljanj oz. za prehrano ob nesrečah. 

07014 - Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti 

Vrednost: 126 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo zavarovalne premije za odgovornost pri delu gasilcev 

na intervenciji. S tem zavarovanjem je tako gasilska dejavnost v celoti zavarovana. 

07015 - Zavarovanje 

Vrednost: 3.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S  te proračunske postavke se krijejo zavarovalne premije za motorna vozila za Prostovoljna gasilska 

društva. 

07017 - GRC financiranje dejavnosti 

Vrednost: 20.000 € 

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. 

Sredstva se povečujejo zaradi višjega sofinanciranja GRC Novo mesto. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 9.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 9.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029002 Videonadzorni sistem 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne 

varnosti na prvi šolski dan....), 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu, ter za izvedbo 

njihovega programa. Iz te postavke se krijejo tudi stroški izvedbe prireditve ob tednu mobilnosti. 

08029002 - Notranja varnost 

Vrednost: 5.500 € 

Opis podprograma 

Notranja varnost: nabava in vzdrževanje videonadzornega sistema. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnika o varovanju 

osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

08003 - Videonadzorni sistem 

Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetega pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih 

površin v Občini Straža bomo sredstva namenili za najem opreme. 

Sredstva se povečujejo zaradi postavitve videonadzora na javnih mestih, ki bodo določeni s pravilnikom 

oz. odlokom. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 11.665 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja 

novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Vrednost: 11.665 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz 

občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in 

kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove 

podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 11.665 € 

Opis podprograma 

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, 

sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

10004 - Zaposlitev preko javnih del - režijski obrat 

Vrednost: 11.665 € 

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 55 %  in  se knjiži med prihodke proračuna. 

V okviru režijskega obrata bodo preko  programa javnih del zaposlili enega delavca. 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižjih stroškov dela zaposlenega preko javnih del. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 69.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in 

živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in 

ribištva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 58.500 € 

Opis glavnega programa 

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

prilagajanje podeželskih območij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 Zemljiške operacije 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 54.900 € 

Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za 

prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

(na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državne pomoči, Pravilnik o 

izvrševanju proračuna RS. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

11001 - Investicije na kmetijskih gospodarstvih za primarno kmet. Proizvodnjo 

Vrednost: 44.600 € 

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. 

Sredstva se povečujejo zaradi plačila zahtevkov iz leta 2018 v letu 2019. 
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11005 - Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 

Vrednost: 4.000 € 

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: 6.300 € 

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 

mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali, škodljivih 

organizmov na rastlinah, zaščitenih živali. 

Sredstva se povečujejo zaradi plačila zahtevkov iz leta 2018 v letu 2019. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 3.100 € 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških 

središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, 

domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o 

izvrševanju proračuna RS, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

11002 - Varstvo tradicionalne krajine in stavb 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju - objekte/tradicionalne 

stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala 

za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben 

pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju. Predmet podpore je sofinanciranje obnove 

objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, 

pristojno za kulturo. Pomoč se odobri za investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti 

neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih in za investicije ali prizadevanja za 

varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči 

povečanja zmogljivosti kmetije. 
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11015 - Pomoč za izobraževanje dijakov in študentov v kmet. Izobraž. programih 

Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom in študentom, ki so člani kmetijskih gospodarstev, pri 

izobraževanju v kmetijskih programih za pridobitev srednje, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe. 

11016 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ukrepa je sofinanciranje aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj, ki delujejo na 

področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju Občine Straža, katerih cilj ustanovitve 

in delovanja ni pridobivanje dobička. 

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 500 € 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, 

melioracij). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem 

naročanju. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

11004 - Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 7.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja 

živali na občinski ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

11014 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Cilj je povečevati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev skozi 

izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev in družinskih članov. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

11008 - Zavetišča (azil) za živali 

Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v 

zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se 

izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno 

mesto v zavetišču. Občina ima podeljeno koncesijo. 

11017 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij muc 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo, na podlagi razpisa, namenila za sofinanciranje kastracije in sterilizacije mačk. 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 3.600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 3.600 € 
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Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

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. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 1.843.350 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 1.795.050 € 

Opis glavnega programa 

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Občine Straža 58,175 km kategoriziranih 

občinskih cest in državne. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest bo obsegalo zimsko vzdrževanje 

(pluženje, preventivni posipi, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, 

zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme,) 

Stroški za potrebna dela po pravilniku o rednem vzdrževanju znašajo cca. 3.000 €/km ceste. Vrste 

vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na 

javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98). Glede na določila 

pravilnika bomo sestavili tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri bo osnova za izvedbo 

javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Glede na to, da je vzdrževanje 

občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati. Dejavnost se bo 

izvajala v obliki koncesije, tako za redno vzdrževanje kot zimsko. Stroški izvajanja gospodarske javne 

službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno od dolžine 

zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Vzdrževanje cest (letno in zimsko) se bo izvajalo 

v okviru režijskega obrata. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 100.780 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in 

zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 

vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 

prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža, Zakon o 

gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih v 

cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

13021 - Odškodnine 

Vrednost: 20.000 € 

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. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

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

Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so rednemu vzdrževanju cest, ki ga izvaja koncesionar. Dela obsegajo: redne preglede cest ter 

intervencije ob prometnih nesrečah in elementarnih nesrečah (čiščenje nanosov, naplavin, manjših plazišč,). 

Koncesionar izvaja tudi vzdrževalna dela na cestah v dogovoru in po potrditvi upravljavca ceste: krpanje 

in sanacija vožišč, muld in bankin, popravila prometne signalizacije, varovalnih ograj, cestnih objektov 

(pločnikov, mostovi, oporni zidovi, cestni prepusti, koritnice, objekti za odvodnjavanje,). 

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

Vrednost: 35.780 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi zimske službe: nakupu snežnih kolov in priprava deponij za posipni 

material, nakup posipnega materiala, odstranjevanju snega (pluženje in po potrebi odvoz snega), 

preventivnemu posipu in posipu poledice. Del sredstev je namenjen tudi najemu GPS naprav za spremljanje 

izvajanja zimske službe. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.414.350 € 
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Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 

gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 

(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

13002 - Preplastitve 

Vrednost: 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

določena na podlagi spomladanskega pregleda cest. 

Sredstva se povečujejo zaradi zapadlostih obeh računov za preplastitev ceste do Drganjih sel v leto 2019, 

ki je bila izvedena konec leta 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0003 

13004 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju cest kot so površinske in globinske sanacije cestišč, 

obnove robnikov in pločnikov, zalivanje reg na cestišču, sanacija muld in naprav za odvodnjavanje, sanacije 

cestnih objektov (podporni zidovi, odbojne ograje). Sredstva so namenjena tudi izdelavi ovir za umiritev 

prometa. Prioriteta sanacij se določi na podlagi spomladanskega pregleda cest. 

13027 - Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 

Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje lesenega mostu.  

Sredstva so namenjena le za manjša vzdrževalna dela. 

13034 - Ureditev centra Straže 

Vrednost: 4.700 € 

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 so namenjena za izdelavo PID-a pri projektu Ureditev centra Straže. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0007 

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

Vrednost: 973.500 € 

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. 

 

Sredstva se povečujejo, ker račun za storitev iz leta 2018 zapada v letu 2019. Pri izvajanju projekta so se 

pokazala tudi dodatna dela, ki jih je potrebno izvesti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0004 

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

Vrednost: 41.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za 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. 

Sredstva se zmanjšujejo, ker se bo v letu 2019 pričel postopek javnega naročila za izvajalca del. Gradnja 

se bo izvajala konec leta 2019 in v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

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

Vrednost: 24.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo zadržkov izvajalcem pri gradnji investicije ter izdelavo PID-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0008 

13064 - Obnova pločnikov ob regionalnih cestah 

Vrednost: 65.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu obnove državnih cest bo občina pristopila k obnovi pločnikov. 

Sredstva se povečujejo zaradi obnove pločnika v naselju Rumanja vas. Investicija se bo izvajala istočasno 

s preplastitev ceste, ki jo bo financirala direkcija.  
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 67.370 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija 

cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 

avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah, Pravilnik 

o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

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: 2.500 € 

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.  

13017 - Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest 

Vrednost: 420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Baza cestnih podatkov (BCP) je bila vzpostavljena leta 2003. Vse spremembe na javnih poteh in cestah je 

potrebno vnašati v BCP in o tem poročati tudi državi. Na podlagi posredovanjih podatkov se izračuna tudi 

primerna poraba (eden izmed faktorjev je tudi dolžina javnih poti in cest). Sredstva v tej postavki so 

namenjena za plačilo zunanjemu izvajalcu, ki je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila in je 

usposobljen za ugotavljanje in vnašanje sprememb v BCP. Sredstva so namenjena tudi za pripravo 

elaboratov za kategorizacijo cest in javnih poti, ki še niso kategorizirane. 

13022 - Postavitev novih avtobusnih postajališč 

Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za postavitev novih avtobusnih nadstrešnic na lokacijah, kjer bodo ob rekonstrukciji 

cestišč zgrajena avtobusna postajališča. V letu 2019 se to predvideva v naselju Hruševec. 

Sredstva se povečujejo zaradi višjih stroškov postavitve avtobusnih postajališč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0017 
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13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 

Vrednost: 17.550 € 

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. 

V letu 2019 bomo zgradili manjše odseke in navezovalne priključke na obstoječo cesto. 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-09-0025 

13055 - Zajem geolociranih podatkov o občinskih cestah 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za snemanje cest po izvedbi sprememb na posameznih odsekih. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

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

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu nove in zamenjavi obstoječe vertikalne prometne signalizacije. Sredstva so 

namenjena tudi postavitvi usmerjevalne signalizacije. 

13049 - Talne označbe - režijski obrat 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi, vzdrževanju in obnovi cestnih talnih označb (prehodi za pešce, sredinske 

črte, avtobusna postajališča, parkirišča, hitrostne ovire, površine za pešce in kolesarje, ). 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 155.550 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko 

vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na javnih cestah, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Straža, Uredba o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 

Vrednost: 33.000 € 
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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 izdelave dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-17-0004 

13040 - JR Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 55.350 € 

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. 

Sredstva se povečajo zaradi zapadlosti računa iz leta 2018 v leto 2019.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0004 

13054 - Ureditev centra Straže - JR 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo PID-a in ostale dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0007 

13060 - JR Podgora 

Vrednost: 13.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  za izgradnjo javne razsvetljave ob izgradnji pločnika Podgora. 

V letu 2019 se bo izvedel postopek javnega naročila. Investicija se bo izvajala konec leta 2019 in 

nadaljevala v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

13063 - JR v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo PID-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0008 
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13067 - JR v naselju Vavta vas 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu rekonstrukcije ceste skozi naselje Vavta vas  se bo obnovila tudi javna razsvetljava. JR ob 

regionalni cesti bo grajen sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0006 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

13050 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat 

Vrednost: 9.000 € 

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. 

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. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 57.000 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja 

na državnih cestah 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

13010 - Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu manjkajočega zemljišča za izvedbo projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0020 

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

naselju Potok od km 7350 do km 8550) 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0021 

13038 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok (LC295081) 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0021 

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

Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0006 

1303 - Železniški promet in infrastruktura 

Vrednost: 15.000 € 

Opis glavnega programa 

Občina se je v letu 2015 zavezala zagotoviti sredstva za sofinanciranje postavitve bazne postaje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13039001 

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

Vrednost: 15.000 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje železniških prehodov in sofinanciranje postavitve bazne postaje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o železniškem prometu, Zakon o železnicah 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

13059 - Prestavitev bazne postaje iz centra Straže 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za pokritje stroškov postavitve bazne postaje v Straži. Sredstva je potrebno nakazati 

Direkciji RS za infrastrukturo.  

1304 - Letalski promet in infrastruktura 

Vrednost: 31.800 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje vzdrževanje letališke steze ter priprava programa upravljanja letališča. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

13049001 - Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 

Vrednost: 31.800 € 

Opis podprograma 

Investicijsko in redno vzdrževanje letališke steze. Priprava dokumenta upravljanja letališča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o letalstvu 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

13061 - Letališče Straža 

Vrednost: 31.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

2019 bomo nadaljevali z postavitvijo ograje vzdolž steze. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0010 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost: 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva telekomunikacije in pošte. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in izgradnja telekomunikacijskega omrežja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Občinski podrobni prostorski načrt v GC Zalog, Zakon o telekomunikacijah 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

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 projektne dokumentacije. 
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13058 - Postavitev WI-FI cone 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se predvideva postavitev dodatnih WI-FI con po občini. 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 120.477 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 

gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 25.823 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 25.823 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 

gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in 

predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne 

mere idr). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

14001 - Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo m 

Vrednost: 9.115 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot regionalna razvojna agencije regije JV Slovenija izvajamo splošne razvojne naloge, skladno z 

Zakonom o skladnem regionalnem razvoju. Predvidene aktivnosti v naslednjih letih so:  

- spremljanje in vrednotenje RRP JV Slovenije 2014 - 2020 in regijskih projektov v regiji,  

- priprava in spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije,  

- sodelovanje in tehnično administrativna podpora pri delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, 

regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,  

- sodelovanje na sejah Vzhodne kohezijske regije, 

- obveščanje in splošno svetovanje,  
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- spremljanje projektnih idej ter usmerjanje in koordiniranje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju 

regijskih razvojnih projektov,  

- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

- organizacija strokovnih konferenc in delavnic. 

Sredstva se povečajo zaradi zapadlosti računov iz leta 2018 v leto 2019. 

14002 - Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dol 

Vrednost: 1.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 ter tehnično in 

administrativno vodenje programa skladno s sklepom o izbiri operacije ter Pogodbo o sofinanciranju 

operacije Regijska štipendijska shema  - statistična regija Jugovzhodna Slovenija. 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. 

14003 - Stroški delovanja Garancijske sheme 

Vrednost: 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijska shema za Dolenjsko skladno 

s Pravili delovanja GSD. Sem spadajo stroški priprave in objave javnega razpisa ter morebitna obvestila o 

zaprtju razpisa v Uradnem listu, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno 

spremljanje projekta, stroški dela (informativni razgovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč pri pripravi 

vlog, obdelava vlog, svetovanja pri pripravi in zapiranju finančne konstrukcije, priprava predlogov za 

obravnavo na garancijskem odboru, koordinacija z bankami, urejanje zavarovanj za dane garancije, 

kontrole investicij na terenu, stroški strokovnega izobraževanja,), stroški organizacije in delovanja odborov, 

poslovni in materialni stroški v zvezi z izvajanjem GSD (amortizacija opreme, stroški promocije razpisa, 

poštni stroški in ostali materialni stroški), priprava in priglasitev sheme po "De minimis". Namen projekta 

je spodbujanje razvoja podjetništva v regiji in ustvarjanje novih delovnih mest. 

14006 - Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetn 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje obresti podjetnikom, ki imajo sedež v občini. Sredstva se bodo 

razdelila na podlagi razpisa, ki ga bo izvedel RC Novo mesto. 

14018 - Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu 

Vrednost: 3.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti na področju spodbujanja inovativnosti bodo usmerjene v povezovanje z deležniki in med njimi 

(javna, gospodarska in akademska sfera ter ostale interesne skupine) na regionalnem oz. v lokalnem okolju, 

s poudarkom na spodbujanju iskanja novih inovativnih rešitev v okviru odprtega modela inoviranja in 

vzpostavitvi podpornega ekosistema za ustvarjanje novih inovativnih rešitev.  
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14032 - Izvajanje, svetovanje, informiranje in e-VEM postopkov 

Vrednost: 1.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti  vstopne točke VEM v letu 2019 bodo usmerjene v: 

- Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljnih skupin. 

- Izvajanje osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja. 

- Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic . 

- Izvajanje celostnih obravnav potencialnih podjetnikov - aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške 

ideje do morebitne registracije podjetja. 

- Izvajanje mobilne vstopne točke VEM. 

- Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM). 

- Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo. 

- Povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju (podjetji, občinami, šolami, ostalimi 

institucijami in subjekti podpornega okolja za podjetništvo). 

Nadgradnja obstoječih aktivnosti: 

- Uvedba krajših informativnih delavnic, ki jih bomo izvajali obdobno (npr. Kako do ideje?;  Kako 

odpreti podjetje?;  Legalne oblike opravljanja dela; Aktualne podjetniške spodbude.) 

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, so MSP, potencialni podjetniki, mladi, 

študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev in ostali. 

Sredstva se povečajo zaradi zapadlosti računov iz leta 2018 v leto 2019. 

14036 - Hiša podjetništva v Občini Straža 

Vrednost: 6.312 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

bo namenil tudi za vzdrževalna dela. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 94.654 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 32.000 € 

Opis podprograma 

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne 

dediščine - premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave ...) ter druge promocijske aktivnosti 

(karte, zloženke, razglednice). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 
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14008 - Tiskanje promocijskega gradiva 

Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje izdatke za tisk raznih zloženk, razglednic, brošur, promocijskega filma, CD-jev, majic, 

kap in ostalih podobnih izdelkov. 

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov tiska. 

14009 - Celostna podoba Občine 

Vrednost: 19.000 € 

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.  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 62.654 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev 

ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, 

delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in 

investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče 

vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

14013 - Sofinanciranje turističnih programov 

Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Turistično društvo  Straža skrbi za  turizem v občini ter skrbi za  ohranjanje ljudskih običajev. Vsako leto 

organizira  tradicionalno Straško jesen in v sklopu raznih praznikov, organizira pohode, organizira srečanje 

na Vzletišču Peter, srečanje na Frati, organizira ličkanje koruze pripravi  salamiado in ostale dogodke. 

Sodeluje pa tudi pri dogodkih, ki jih organizira Občina  ter ostala društva v Občini. Izdatek je planiran na 

podlagi plana društva. Sredstva s te postavke se bodo izplačevala na podlagi  javnega razpisa, ki ga izvede 

občinska uprava. Po razpisu se z društvom podpiše pogodba. 

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

vinogradniških poti 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Občini Straža. V letu 2019 se namerava urediti sprehajalna pot po desni strani Krke (Vavta vas-Jurka vas-

Volavče). 

14028 - Projekt kolesarskih poti "Sava-Krka bike" 

Vrednost: 1.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

kolesarskih povezav "Sava-Krka bike". Sredstva so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije, na 

podlagi katere bo projekt uvrščen v državni NRP, ter za začetek urejanja in označevanja kolesarskih poti 

po že obstoječih lokalnih cestah. 

14029 - Ureditev prireditvenega prostora 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

nasproti Novolesa.   

Sredstva se namenijo za dokončanje ureditve prostora na ovinku pri Novolesu. 

14030 - Mreža postajališč za avtodome 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

strani, na kateri bodo predstavljene občine, vključene v projekt, in s tem postajališča in ponudba za 

popotnike z avtodomi, ki je dosegljiva v polmeru 2 oziroma 4 km, namigi za izlet, vključno z gostinsko 

ponudbo, izdelava promocijskega gradiva, predstavitev projekta z nemškim partnerjem na sejmu v 

Stuttgartu, predstavitev v Mein Platz in Promobil, promocijske aktivnosti v Sloveniji ... 

14031 - Izgradnja trim steze z napravami 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje trim naprav. 

14033 - CLLD in priprava razvojnih programov 

Vrednost: 4.264 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

I. Aktivnosti povezane z izvajanjem pristopa CLLD na območju LAS DBK 

II. Izvajanjem ostalih razvojni nalog LAS DBK 

III. Izvedba projektov sodelovanja ukrep 19.3 - Lastna sredstva LAS 

Pomoč pri razvoju projektnih idej in priprava predlogov na temo:  

- Naravovarstveni  programi: (1) Zalog urejanje biotopov; urejanje reke Krke - čolnarjenje 

- Socialni programi:  varna točka za ranljive ciljne skupine;  

- Programi na področju podjetništva:  operama coworking prostora za izvajanje dejavnosti kulturne 

(kreativne) industrije.  

14035 - Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov 

Vrednost: 2.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se bodo skladno s sprejeto Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 na 

območju Dolenjske redefinirale  prioritete ter aktivnosti s področja regijskega turizma. Aktivnosti bodo v 

večji meri usmerjene v  razvoj turističnih vsebin ter promocijo občin in ponudnikov občin Dolenjske. 

Nadaljevali bomo z intenzivno promocijo na spletu (spletna stran www.visitdolenjska.eu, družbena 

omrežja, e-informator); izvajali delavnice za turistične ponudnike; nastopali na domačih in tujih sejmih ter 

prireditvah; izvajali nagradne natečaje in igre za širšo javnost; izdajali tiskana in e-gradiva; javnost 

obveščali o prireditvah; izvedli ponatis kataloga z novimi ponudniki; skupaj s turističnimi agencijami 

http://www.visitdolenjska.eu/
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razvijali turistične pakete; okrepili trženjske aktivnosti na info točki v Ljubljani tudi v sodelovanju z 

dolenjskimi TICi; razvijali in implementirali inovativne načine promocije. Aktivnosti bomo podrobneje 

opredelili v tabeli kazalnikov v prilogi pogodbe za leto 2019. 

14038 - Pomoli in dostopi na reki Krki 

Vrednost: 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 bomo postavili pomol ob  mlinu v Vavti vasi. Sredstva so namenjena za gradnjo pomola. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-17-0007 

14039 - Strategija Občine Straža 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izdelavo strategije občine. 

Sredstva se povečajo zaradi zapadlosti računov iz leta 2018 v leto 2019. 

14041 - Evropski teden mobilnosti 

Vrednost: 610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Evropski teden mobilnosti je priložnost občinam za sklepanje partnerstev ter uvajanje širokega nabora 

dejavnosti, ki pospešijo pobude za trajnostno mobilnost oziroma možnosti, ko lahko: 

- ozaveščajo o škodi, ki jo sedanji trendi mobilnosti povzročajo okolju in kakovosti življenja, 

- sodelujejo v vseevropski kampanji, občutijo skupni cilj ter skupno identiteto z drugimi mesti, poudarijo 

lokalno zavzetost za politiko trajnostnih načinov potovanj v občini ter 

- uvedejo nove politike in trajne ukrepe.  

 

Sredstva bomo namenili za izvedbo prireditve Dan brez avtomobila. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 351.950 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 

dediščine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

Vrednost: 107.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanje narave na lokalni 

ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 
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15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Vrednost: 107.900 € 

Opis podprograma 

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinske program varstva okolja, 

sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, 

programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 

narave. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

15039 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM 

Vrednost: 4.400 € 

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: 103.500 € 

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. 

Sredstva se povečajo zaradi plačila obnov vodovodnih priključkov. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 184.850 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor 

nad onesnaženjem okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 25.250 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih 

odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno 

deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 
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04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

15002 - Ekološki otoki - gradbena dela 

Vrednost: 4.000 € 

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. 

15003 - Nakup zabojnikov in kompostnikov 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup novih zabojnikov (postavitev novih oz. zamenjava iztrošenih kontejnerjev) 

za gospodinjske odpadke ter za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.  

Sredstva se povečujejo zaradi zagotovitve dodatnih zabojnikov. 

15013 - Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD 

Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža mora v proračunu zagotoviti sredstva za kritje stoškov nakupa in vzdrževanja opreme, ki je 

v najemu pri podjetju CeROD v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav. 

Občina pokriva 2,91% celotne investicije podjetja CeROD.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-12-0001 

15015 - Sanacija črnih odlagališč 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

15023 - Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije 

Vrednost: 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

odpadkov v času čistilnih akcij in plačilu ostalih storitev. 

15045 - Financiranje izgradnje MBO Dolenjske in Bele Krajine 

Vrednost: 12.500 € 

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 so predvidena na podlagi plana CERO DBK. Investicija se bo izvajala v treh letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0031 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 159.600 € 
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Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o odvajanju 

komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

15006 - Provizija za nakazilo in obr. takse za obremenjevanje voda 

Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo provizije podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. za zaračunavanje, 

izterjavo, vplačevanje in poročanje v zvezi z okoljskimi dajatvami za odpadne vode. 

15010 - Rekonstrukcija kanalizacije 

Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

izvajanje investicijskega vzdrževanja infrastrukture. Sredstva so namenjena tudi za intervencijsko 

vzdrževanje javne kanalizacije. 

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

sekundarnih vodov na območju z že zgrajenim omrežjem.  

Sredstva se povečujejo zaradi povečanja del pri rekonstrukciji kanalizacije. Dela se bodo izvajala na 

odsekih kjer je to potrebno. 

15012 - Čistilna naprava Straža 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo 3. faze nadgradnje in posodobitve delovanja čistilne naprave na Selih, 

ter investicijskemu vzdrževanju objektov čistilne naprave.  

15017 - Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 15.000 € 

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. 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi že zapadlih računov v letu 2018 in nižjih stroškov gradnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0004 

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 

Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo PID-a, 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0006 

15048 - Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog 

Vrednost: 56.000 € 

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. 

V GC Zalog je potrebno zgraditi retenzijo-jug in meteorni kanal do reke Krke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0025 

15049 - Sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč 

Vrednost: 15.000 € 

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: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo PID-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0007 

15054 - Kanalizacija Podgora 

Vrednost: 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019  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.  

V letu 2019 bomo pričeli s postopkom javnega naročila. Investicija se bo začela izvajati leta 2019 in končala 

v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

15055 - Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Vrednost: 13.400 € 

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 bodo izvajala samo na delih kjer bo to potrebno. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-17-0005 

15056 - Izgradnja kanalizacije v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom 

Vrednost: 20.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo zadržkov izvajalcu ter izdelavo PID-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-17-0008 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Vrednost: 6.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

15027 - Vodenje katastra GJI 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja  katastra gospodarske javne 

infrastrukture, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto. 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

Vrednost: 52.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva pomoči in podpira ohranjanje narave 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Vrednost: 52.000 € 
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Opis podprograma 

Načrtovanje, varstvo in urejanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu narave, Zakon o ohranjanju narave 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

15053 - Urejanje biotopov 

Vrednost: 52.000 € 

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,....). Projekt bomo prijavili na razpis CLLD, ki ga izvaja RC Novo mesto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-17-0013 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Vrednost: 1.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja 

in narave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Vrednost: 1.200 € 

Opis podprograma 

Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, 

kontrola vodotokov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

15021 - Dejavnost Zavoda za varstvo okolja 

Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju analiz kakovosti vode reke Krke in splošni deratizaciji brežin reke Krke.  

Sredstva se povečujejo zaradi financiranja izvajanja monitoringa kopalne vode. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.538.878 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 

(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišč(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 95.500 € 

Opis glavnega programa 

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

vzpostavitev  sistema gospodarjenja s prostorom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Vrednost: 5.500 € 

Opis podprograma 

Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave: nedovoljeni posegi v prostor. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16003 - Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Straža se komunalni prispevek zaračunava na podlagi odloka o komunalnem prispevku, ki ga je 

sprejela Občina Straža. Skladno s področno zakonodajo mora občina zagotoviti zaračunavanje 

komunalnega prispevka na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč.  

16078 - Analize in ostali stroški po požaru-Ekosistemi 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo porabile za izdelavo dodatnih analiz v primeru, da se bo izkazala okoljska škoda. 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi upoštevanja lanskoletne realizacije. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 90.000 € 
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Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju 

narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16005 - Občinski prostorski načrt 

Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2016 smo 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 povečujejo, ker smo v postopku spremembe OPN-ja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0011 

16009 - Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN 

Vrednost: 25.000 € 

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 2019-2022: OB203-09-0013 

16031 - Okoljsko poročilo za OPN in OPPN 

Vrednost: 10.000 € 

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. 

16073 - Strokovne podlage in študije pri prostorskem načrtovanju 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo strokovnih podlag, študij, analiz in študentskih 

delavnic, z namenom temeljitega premisleka pri planiranju posegov v prostor. 
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16076 - Izdelava projektne dokumentacije 

Vrednost: 25.000 € 

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. 

Sredstva se povečujejo začetka postopka pridobivanja dokumentacije za regionalne kolesarske povezave. 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 1.350.078 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 

naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 1.226.450 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 

stavbnih zemljiščih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16035 - Regresiranje prevozov pitne vode 

Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za regresiranje za kamionsko dostavo pitne vode gospodinjstvom, tam kjer še ni 

vodovodnega omrežja. 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 

Vrednost: 1.070.000 € 

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 posodobitev 6.400 m vodovodnega omrežja,  izgradnja 100 m3 vodohrana v Dolenji 

Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža.  
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Sredstva se povečujejo zaradi delnih neizvršenih plačil MONM v letu 2018, za projekt hidravlične 

izboljšave. Občina v letu 2018 ni prejela nobenih sofinanciranih sredstev iz naslova tega projekta, zato so 

bila plačila zaradi nelikvidnosti ustavljena. Sredstva se bodo poravnala v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-09-0019 

16040 - Rekonstrukcije vodovodov 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

izvajanje investicijskega vzdrževanja infrastrukture. Sredstva so namenjena tudi za intervencijsko 

vzdrževanje vodovodov. 

16041 - Vzdrževanje hidrantnega in vodovodnega omrežja 

Vrednost: 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

posodobitev hidrantnih omaric. 

16049 - Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 

Vrednost: 103.000 € 

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. 

Sredstva se povečujejo zaradi zapadlosti računa iz leta 2018 v leto 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0004 

16072 - Ureditev centra Straže - vodovod 

Vrednost: 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za izdelavo PID-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0007 

16074 - Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Vrednost: 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. 

Sredstva se bodo porabila za nujne odseke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-16-0002 
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16083 - Vodovod Podgora 

Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019  so sredstva namenjena za izgradnjo vodovoda ob izgradnji pločnika Podgora (del ki ga tangira 

pločnik). Del sredstev je namenjen še za izvedbo investicijskega nadzora, ter izdelavi PID dokumentacije. 

V letu 2019 bomo izvedli postopek javnega naročila. Investicija se bo začela izvajati v letu 2019 in 

nadaljevala v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-17-0005 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 29.928 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, 

vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o 

pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16082 - Sanacija kapelice Loke 

Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo kapelice v naselju Loke. 

Investicija se je izvedla v letu 2018, račun zapada v letu 2019. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

16057 - Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliška vežica-režijski obrat 

Vrednost: 15.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

komunalne storitve...). V letu 2019 bomo nadaljevali z obnovo. 

Sredstva se zmanjšajo, ker se bodo izvajala le nujna vzdrževalna dela. 

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 razpisa za leto 2019. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 88.500 € 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, 

kampi ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 

stavbnih zemljiščih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16079 - Postavitev strelišča z električnimi tarčami v Domu partizana 

Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 smo v Domu partizana uredili 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. 

Investicija se je v lanskem letu zaključila, računi pa zapadajo v letu 2019. Občina je prejela sredstva s strani 

ministrstva v letu 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0001 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

16059 - Športni park Breza-režijski obrat 

Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

za dokončanje balinišča. 

Sredstva se povečujejo za izdelavo projektne dokumentacije za postavitev strehe nad baliniščem. 

16060 - Stadion Vavta vas-režijski obrat 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov in ureditev infrastrukture in druga 

investicijska dela. 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjšega obsega del, ki so bo izvajal na stadionu. 

16061 - Otroška igrišča-režijski obrat 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 5.200 € 
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Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v 

Občini Straža, Odlok o plakatiranju v Občini Straža. 

06 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 318.404 € 

16056 - Vzdrževanje ulic in javnih objektov - režijski obrat 

Vrednost: 5.100 € 

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. 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjšega obsega del, ki se bodo izvajala v sklopu proračunske postavke. 

16062 - Plakatiranje-ureditev plakatnih mest-režijski obrat 

Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanju obstoječih plakatnih mest. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 4.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 

spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 4.400 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in 

službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne 

skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje 

stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega 

stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16018 - Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 

Vrednost: 3.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče in  investicijsko vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov v 

lasti Občine. 

16019 - Stroški upravljanja s stanovanji in poslovnimi pr 

Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pooblastilne pogodbe z Zarjo d. d. Novo mesto omenjeno podjetje upravlja stanovanja in 

poslovne prostore v lasti občine Straža. Za omenjeno storitev Zarja d. d. mesečno izstavlja občini račune 

za upravljanje.  

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 88.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 15.900 € 

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne 

zadeve, geodetske zadeve itd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih 

službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o 

stavbnih zemljiščih 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 

Vrednost: 10.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  na tej postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (zahodnega dela ceste) v GC 

Zalog. 

Sredstva se povečujejo za izdelavo projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022:OB203-09-0025 

16052 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Vrednost: 318.404 € 

16063 - Urejanje "govejakov" in kopališč-režijski obrat 

Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 73.000 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso 

povezani s konkretnim projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stavbnih zemljiščih. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

16023 - Nakup zemljišč v Občini Straža 

Vrednost: 20.000 € 

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. 

Sredstva se povečujejo zaradi odkupa večjega števila zemljišč, kot je bilo predvideno v proračunu za leto 

2019.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0022 

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

Vrednost: 9.000 € 

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.  

16069 - Urejanje statusa kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih 

Vrednost: 44.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so namenjena sredstva za urejanje statusa zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste in 

so v zasebni lasti. Sredstva so namenjena za postopke odmere zemljišč, kot tudi za izdelave cenitev 

vrednosti zemljišč in kupnin v primeru odkupa zemljišč. 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč. 
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 56.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na 

področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 

področju zdravstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 32.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega 

zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 32.400 € 

Opis podprograma 

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje 

zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 

lekarniški dejavnosti. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

17001 - Zdravstveni dom 

Vrednost: 32.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se bodo namenila za tekoče stroške in vzdrževanje zdravstvenega doma (stroški 

električne energije, stroški ogrevanja, komunale...). 

Sredstva se povečajo zaradi popravila in dograditev toplotne črpalke. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 24.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 
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17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 17.000 € 

Opis podprograma 

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega 

varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

17006 - Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavarovane osebe 

Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 01.01.2012 dalje o pravicah iz javnih 

sredstev, med katere spada tudi obvezno zdravstveno zavarovanje,  odloča Center za socialno delo. Pravico 

do OZZ imajo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini in ki niso zavezanci iz drugega naslova.  

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 7.000 € 

Opis podprograma 

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

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

Vrednost: 7.000 € 

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. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 363.072 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 

(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 75.179 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne 

dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 75.179 € 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje 

kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, 

odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih 

zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, 

postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18014 - Obnova cerkva in spremljajočih objektov v občini 

Vrednost: 19.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlaga se sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov v višini proračunske postavke. Sredstva se delijo 

na podlagi razpisa. 

18050 - Mlin v Vavti vasi 

Vrednost: 14.525 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-12-0005 

18054 - Vzdrževalna dela na Dularjevem mlinu 

Vrednost: 40.854 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je v letu 2019 prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih spomenikov. Prijavili 

smo projekt obnove Dularjevega mlina. V sklopu projekta se bo izvedla obnova kmečke sobe, veže, obnova 

kuhinje, dela obnove stavbnega pohištva ter obnova vhodnega portala s stopnicami. Celotna vrednost 

obnove je ocenjena na 130.000 EUR. Investicija bo v primeru odobrenih sredstev sofinancirana v višini 50 

%. Investicija se bo izvajala v letu 2019 in 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-19-0001 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 188.396 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 

ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične 

vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 82.594 € 

Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi 

programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za 

izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18002 - Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 

Vrednost: 44.807 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 65. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v zvezi z Zakonom o 

knjižničarstvu  se določa, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene splošne 

knjižnice, svojim krajanom zagotoviti knjižničarsko dejavnost preko območnih knjižnice, tako da 

sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. Izračun stroškov za redno dejavnost je bil opravljen 

na podlagi števila članov knjižnice z območja naše občine, tako da so bili skupni planirani stroški redne 

dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu proporcionalno porazdeljeni med vse občine za katere 

knjižnica opravlja svojo dejavnost. Dejavnost splošne Knjižnice Mirana Jarca sofinanciramo na podlagi 

pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov. 
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18003 - Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM 

Vrednost: 7.669 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s 53. členom Zakona o knjižničarstvu so lokalne skupnosti prav tako dolžne prispevati sredstva za 

knjižnico gradivo. Znesek se določi glede na število prebivalcev in glede na standard, ki ga določi 

Ministrstvo za kulturo. Sofinanciranje nakupa knjig Knjižnice Mirana Jarca izvajamo na podlagi pogodbe, 

izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov. 

18005 - Sofinanciranje revije RAST 

Vrednost: 381 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za revijo Rast, kjer bomo financirali soizdajateljske stroške, na podlagi pogodbe 

z MO Novo mesto. 

18011 - Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži 

Vrednost: 27.732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciramo delno zaposlitev bibiliotekarke ter hkrati sofinanciramo zaposlitev knjižničarke 30 ur 

tedensko, tako da je knjižnica odprta vse delovne dni v tednu. 

Sredstva se povečajo zaradi dokupa opreme za knjižnico. 

18018 - Hiša kulture 

Vrednost: 2.005 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se krijejo tekoči stroški za objekt ob železniški postaji. 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 31.430 € 

Opis podprograma 

Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni 

centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih 

zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18006 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ustanovitvijo sklada je slovenska država izkazala skrb za ohranjanje in razvoj bogate tradicije 

slovenskega ljubiteljstva, saj se je tudi skozenj od čitalništva do najnovejših mednarodnih uspehov naših 

najvidnejših sestavov vzpostavljala in izoblikovala slovenska nacionalna identiteta. JSKD se uveljavlja kot 

nosilec neinstitucionalnih kulturnih projektov in je hkrati pomemben posrednik kulturnih programov 

poklicnih kulturnih ustanov. Sklad z 58 izpostavami po vsej Sloveniji (ena od teh je v Novem mestu) 

predstavlja dobro organizirano prireditveno, kulturno izobraževalno in posredniško mrežo, ki pomeni enega 

najpomembnejših generatorjev kulturnega življenja v državi, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni 

prostor. Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva sklad iz sredstev državnega proračuna in drugih javnih 
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sredstev, ki so namenjena ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, iz lastnih prihodkov ter z dotacijami, darili 

in iz drugih virov. Organizirajo ali soorganizirajo ljubiteljske in druge kulturne prireditve, izobraževalne in 

vzgojne oblike, izdajaj publikacije, podeljujejo priznanja za najvidnejše dosežke ter nudijo strokovno in 

organizacijsko pomoč kulturnim društvom in njihovim zvezam, ter opravljajo kulturno posredniške in 

druge kulturno organizacijske naloge za lokalne skupnosti. Program JSKD sofinanciramo na podlagi 

pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi zahtevkov. 

18016 - Prireditve v Občini Straža 

Vrednost: 30.430 € 

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 ..) 

Sredstva se namenijo tudi za organizacijo srečanja operativnih članov prostovoljnih gasilskih društev. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 18.176 € 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

(revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, 

sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu 

izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18007 - Sofinanciranje programov društev na področju kulture 

Vrednost: 13.021 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža, Meril in kriterijev 

za vrednotenje programov na področju kulture, Odloka o proračunu in 6. člena Statuta,  občina vsako leto 

objavlja  Javni razpis za financiranje kulturnih programov v Občini Straža, na podlagi katerega se lahko 

društva v občini, ki se ukvarjajo s kulturo dejavnostjo  javijo na razpis. Sredstva se razdelijo na podlagi 

predvidenih sredstev. 

18043 - Kulturne prireditve 

Vrednost: 5.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža vsako leto objavlja Javni razpis za financiranje kulturnih programov v Občini Straža med 

katere spadajo tudi kulturne prireditve. Na podlagi razpisa se lahko društva v občini, ki se ukvarjajo s 

kulturo javijo na razpis.  

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 5.280 € 
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Opis podprograma 

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 

01 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 24.230 € 

18013 - Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM) 

Vrednost: 5.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju lokalnega TV programa. TV Vaš kanal NM  bo poročal 

o dogodki v Občini Straža.  

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 50.916 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in 

kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, 

gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), 

nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18044 - Kulturni dom v Straži 

Vrednost: 45.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se povečajo za nakup dodatne opreme v Kulturnem domu ter manjša investicijska dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0001 

18046 - Vaški dom Drganja sela 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za dokončanje obnovitvenih del na vaškem domu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2017-2020: OB203-12-0004 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 12.275 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, 

narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 12.275 € 

Opis podprograma 

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Statut Občine Straža, 

Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev 

interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18022 - Pomoč posameznikom, društvom (invalidi,) 

Vrednost: 1.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se na podlagi zahtevkov Zvezi paraplegikov plačuje osebna asistenca za tetraplegika iz 

Občine Straža. 

18023 - Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij 

Vrednost: 10.355 € 

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. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 87.222 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 

mladino. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 66.822 € 
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Opis podprograma 

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne 

zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 

športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih 

(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa 

invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in 

upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje 

športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju  športnih programov v Občini Straža, Pogoji, 

merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odlok o proračunu Občine Straža, 

Statut Občine Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18025 - Športna dejavnost kot preventivni program zdravja 

Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za proračunska sredstva namenjena sofinanciranju najema športnih objektov v občini za potrebe 

rekreacije in športa, ter za organiziranje aktivnosti za krepitev zdravja. 

 

18027 - Sofinanciranje programov na področju športa 

Vrednost: 46.322 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža letno objavlja javni razpis za financiranje programov športa v Občini Straža. Na podlagi 

javnega razpisa se lahko prijavijo društva, ki  izvajajo športne dejavnosti v občini. Sredstva so razdeljena 

na podlagi predvidenih sredstev.  

18053 - Čolnarna in kopališče v Straži 

Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

pomolov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-15-0009 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 20.400 € 

Opis podprograma 

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 

(klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja 

prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje 

prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivskih 

dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske 
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kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, 

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

18015 - Novoletna obdaritev otrok 

Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup daril za obdaritev otrok v mesecu decembru - Dedek Mraz. 

18017 - Sofinanciranje dejavnosti društev (delo z mladimi) 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev pri delu z mladimi,  kot so programi;  zaključna 

prireditev Bralna značka, Evropa v šoli, Igre brez meja, Vele izlet po Sloveniji, Tabor mladih, ki jih 

organizira DPM Mojca in v katere so vključeni tudi otroci iz Občine Straža. 

18026 - Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije 

Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju Agencije, ki na območju Dolenjske skrbi za pripravo in organizacijo 

športnih tekmovanj na različnih področjih. Z Agencijo je  vsako leto podpisana pogodba na podlagi katere 

se izvrši tekoči transfer. 

18047 - Mladinski dom Prapreče 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela v mladinskem domu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-12-0005 

18048 - Mladinski dom Rumanja vas 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za manjša vzdrževalna dela na objektu. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 846.865 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, 

izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoč šolajočim 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 700.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 700.000 € 

Opis podprograma 

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni 

programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

19001 - Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev 

Vrednost: 500.000 € 

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.  

Sredstva se povečajo zaradi odprtja dodatnega oddelka na lokaciji Zdravstvenega doma. 

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

Vrednost: 50.000 € 

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. Izdatek pomeni regresiranje oskrbe v vrtcih izven občine in sicer na podlagi izdanih odločb 

o plačilih staršev  za program vrtca.    

19003 - Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih 

Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 28.a členom Zakona o vrtcih sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, 

potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja 

lokalna skupnost ustanoviteljica. (dodatna strokovna pomoč, računalniške storitve v vrtcu, kritje 

nadomeščanja bolniških odsotnosti delavk vrtcu). Stroški so planirani na podlagi finančnega načrta OŠ. 
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19022 - Nabava opreme za vrtec 

Vrednost: 35.000 € 

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 (igrala, tablični računalniki za zaposlene) 

19036 - Gradnja novega vrtca 

Vrednost: 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 bomo pričeli za pridobivanjem projektne dokumentacije. Izdelava dokumentacije se bo 

nadaljevala tudi v letu 2020. Pričeli bomo tudi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Investicija gradnja 

vrtca se bo pričela v letu 2020, 2021 in zaključek 2022. 

Sredstva se namenijo za nakup zemljišč in za izdelavo dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0004 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 101.365 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in 

poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 89.698 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge 

materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja 

učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi 

na področju izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

19006 - Materialni stroški - OŠ Vavta vas 

Vrednost: 25.933 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz proračuna občine v skladu 

z normativi in standardi, krijejo materialni stroški. Višina proračunske postavke je planirana na podlagi 
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lanskoletne realizacija z upoštevanjem predvidene rasti cen, sicer pa gre za redne materialne stroške OŠ 

Vavta vas (elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje). Stroški so planirani na podlagi potreb Osnovne 

šole.  

19007 - Dodatni program 

Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V dodatni program se vključuje delitev športne vzgoje, stroški povezani z nadarjenimi učenci (testiranje 

učencev, stroški mentorjev, materialni stroški srečanj nadarjenih učencev, delovanje pevskih zborov, 

varstvo vozačev, izvedba predavanj, seminarjev in gledaliških predstav) ter tečajne oblike (prevoz za 

plavalni tečaj in sofinanciranje uporabe bazena in podobno). Proračunska postavka je ocenjena na podlagi 

finančnega načrta OŠ. 

19011 - Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto 

Vrednost: 10.432 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo 

in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol določa, da 

občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za sofinanciranje 

skleneta medsebojni dogovor oz. aneks. 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 

Vrednost: 10.000 € 

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 zmanjšajo zaradi manjšega obsega del, ki se bodo izvedla. 

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 2019-2022: OB203-09-0028 

19018 - Tekmovanja učencev v znanju 

Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se osnovni šoli sofinancira tekmovanja iz znanja, tako da se sredstva namenijo za dosežke, 

udeležbo in organizacijo tekmovanj, med drugim tudi za organizacijo področnega matematičnega 

tekmovanja.  

19019 - Sofinanciranje kulturnih dni in naravoslovnih dni 

Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, ki jih morajo osnovne šole izvesti 

v skladu s predmetnikom in učnim načrtom. 
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19020 - Računalniška oprema 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovne šole za sofinanciranje nakupa računalniške strojne in programske opreme kandidirajo na razpis 

Ministrstva za šolstvo in šport, ki šolam v določenem deležu sofinancira nakup odobrene opreme Sredstva 

lokalne skupnosti so namenjena sofinanciranju tistega dela sredstev, ki ga mora za nakup zagotoviti šola.  

V kolikor se OŠ ne javil na razpis MŠŠ se ji za nakup računalniške opreme sofinancira 35 %, vrednosti 

kupljenih sredstev. 

19024 - Nabava opreme in sredstev za delo 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za nabavo nove opreme za potrebe OŠ (nakup omar...) 

19025 - Financiranje šole v naravi 

Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za financiranje nadstandardnega programa šole v naravi. Program je do sedaj polovično plačevalo MŠŠ 

polovico pa starši. S plačevanjem nadstandardnega programa bi s tem razbremenili predvsem starše. Šola 

v naravi se izvaja v 3., 5. in 7. razredu. 

19031 - Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 

Vrednost: 5.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

sredstva porabila iz te postavke.  

19035 - Sofinanciranje nakupa smučarskih kart 

Vrednost: 1.472 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi podpisanega pisma o nameri podpore programu "JV Slovenija smuča na Gačah" bomo OŠ 

nakazali sredstva za nakup smučarskih kart. 

19037 - Sofinanciranje delavnice robotika 

Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Robotizacija in avtomatizacija sta postali realnost sodobnega časa. Otroci rastejo s tehnologijo in so 

dovzetni za učenje, še posedaj, če je hkrati zabavno. V sklopu kroška, ki ga bo organiziral RC bo občina 

ob prijavi vsaj 10 otrok financirala delavnice, ki se bodo izvajale v prostorih OŠ Vavta vas. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 5.419 € 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne 

stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v 

glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo 

in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Zakon o 

glasbenih šolah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

19013 - Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo 

Vrednost: 5.419 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo 

in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol določa, da 

občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za sofinanciranje 

skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka je ocenjena na podlagi stroškov iz leta 2017. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

Vrednost: 6.248 € 

Opis podprograma 

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, 

računalniško opismenjevanje in informatika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

19014 - Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše 

Vrednost: 6.248 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posvetovalnica opravlja storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju storitev izvaja 

naslednje dejavnosti; vzgojno-svetovalno dejavnost in terapij  in druge ustanove za otroke, razvojno-

raziskovalno dejavnost, ki vključuje tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v 

posvetovalnici. Namen izvajanja teh dejavnosti je kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno 

namenjena učencu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo. 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 45.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 40.500 € 
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Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, 

subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o 

sofinanciranju šolskih prevozov. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

19008 - Regresiranje prevozov v šolo 

Vrednost: 35.500 € 

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 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.  

Sredstva se povečujejo zaradi višjih stroškov prevoza otrok. 

19009 - Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine so skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžne zagotavljati brezplačen prevoz za  otroke s 

posebnimi potrebami v OŠ, razen za prevoze  učencev s posebnimi potrebami od pouka prostih dnevih. 

Občina plačuje prevoz za 6 učencev.  

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

19030 - Vplačila v sklad za štipendiranje 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vplačila v skladu se bodo zagotovila za socialno ogrožene dijake in študente za štipendije. Izplačila iz 

sklada se bodo razdelila na podlagi razpisa in prejetih vlog. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 183.473 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, 

ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, 

telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 12.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 12.000 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za 

Rome in za rejnike). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za 

novorojence v Občini Straža. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

20001 - Prispevek družinam novorojencev 

Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

Sredstva se povečujejo, ker predvidevamo večje število vlog in s tem posledično več izplačil. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 171.473 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč 

družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 

ranljivim skupinam. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 22.100 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za 

usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

20002 - Financiranje družinskega pomočnika 

Vrednost: 22.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice 

družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v 

duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 

življenjskih potreb (invalidna oseba) Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo 

potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi 18. 

člena zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma 

sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O 

navedeni pravici z odločbo odloča Center za socialno delo, občina pa je dolžna zagotoviti sredstva za delno 

plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V občini imamo dva družinska 

pomočnika. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 126.283 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, 

sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove 

za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih 

storitev, Stanovanjski zakon. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

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

Vrednost: 66.000 € 

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). 
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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 povečujejo zaradi zapadlosti računov iz leta 2018 v leto 2019. 

20004 - Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu 

Vrednost: 54.583 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna lokalne 

skupnosti. Poleg že uveljavljene dostave toplega obroka hrane za starejše občane je že sklenjena pogodba 

z Domom starejših občanov Novo mesto o izvajanju javne službe pomoči na domu. Izdatek je namenjen za 

kritje stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri izvajanju storitve in se mesečno plačuje 

izvajalcu. Prav tako je občina po določilih Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem 

uporabnikom pomoči na domu v višini 50% cene. Poleg tega pa je občina na podlagi Uredbe o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, dolžna pokriti preostanek cene storitev vsem 

upravičencem, ki jim je z Odločbo Centra za socialno delo priznana oprostitev plačila storitve.  

20017 - Program oskrbe starejših občanov v občini Straža 

Vrednost: 2.700 € 

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. Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov izdelave. 

20020 - Financiranje brezplačnih prevozov za starejše in org. srečanja 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za pokrivanje stroškov goriva za prevoze starejših ter organizacijo srečanja. 

Sredstva se povečajo, zaradi izvajanja delavnic za starejše tudi v letu 2019. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 10.750 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri 

uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih 

stroškov za umrle brez dedičev 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje 

subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža, Zakon o socialnem 

varstvu. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

20005 - Sofinanciranje stanarin 

Vrednost: 5.800 € 
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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.  

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov sofinanciranja stanarin. 

20009 - Sofinanciranje letovanja otrok 

Vrednost: 1.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območna organizacija Rdečega Križa bo tudi v letu 2019 pripravila letovanje otrok. Letovanja se  udeležijo 

otroci iz območja Občine Straža. Medsebojno sodelovanje uredimo s pogodbo. 

20010 - Enkratna socialna denarna pomoč občanom 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dodelitev enkratne denarne socialne pomoči opredeljuje  Pravilniku o dodeljevanju socialne pomoči v 

Občini Straža.  Vlagatelj vloži vlogo na Centru za socialno delo, ki vlogo dopolni z svojim mnenjem in jo 

posreduje v obravnavo na občino. Na podlagi vloge, mnenje Centra in ostalih priloženih prilog se z odločbo 

dodeli višina enkratne denarne pomoč.  

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 12.340 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev 

s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo 

slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

20007 - Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto) 

Vrednost: 4.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiran proračunski izdatek je delež Občine Straža za delovanje organizacije RK Novo mesto v letu 2019. 

Iz te postavke se krije program za socialno dejavnost (srečanje in novoletna obdaritev starostnikov) ter za 

delovanje OZ RK -  materialni stroški  ter  BOD sekretarke). 

20015 - Objekt bivšega vrtca v Straži 

Vrednost: 3.520 € 

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 štirimi oddelki. 
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20019 - Sofinanciranje medgeneracijskih centrov 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža bo sofinancirala projekt večgeneracijskega  centra,  ki ga bo izvajal Razvojno izobraževalni 

center Novo mesto, skladno z razpisom Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. 

Cilji projekta so vzpostavitev in delovanje VGC, spodbujanje druženja ter širitev socialne  mreže,  

Izvedba raznolikih programov, ki temeljijo na potrebah in interesu izbranih ciljnih skupin, nudenje podpore, 

motivacije , znanj. Aktivnosti centra bodo namenjene naslednjim ciljnim skupinam; družine/osebe z nizko 

delovno intenzivnostjo, osebe ki tvegajo socialno izključenost, starejši, otroci in mladi s posebnimi 

potrebami, invalidi.. Z vzpostavitvijo večgeneracijskega centra se bo zagotovil varen, prijeten in dostopen 

prostor, kjer bo različnim ciljnim skupinam omogočal in spodbujal druženje, jih informiral o možnostih in 

oblikah pomoči v našem okolju ter jim pomagal in svetoval pri vključevanju v različne aktivnosti ter jim 

nudil aktivnosti za izboljšanje kompetenc, znanj in spretnosti.  

20021 - Projekt Donirana hrana 

Vrednost: 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt donirana hrana se izvaja že od leta 2016 pod okriljem Lions kluba v sodelovanju z OZRK Novo 

mesto. Donirana hrana se dnevno razdeli v centru RK Novo  mesto. V projekt donirana hrana so vključene 

trgovine Špar, Mercatro, Hofer, Lidl.  Ob izvajanju programa se je izkazalo, da so potrebe po donirani hrani 

tudi pri posameznikih in družinah, ki ne morejo hoditi hrano iskati v Novo mesto. Zaradi predpisov se hrano 

lahko deli samo direktno uporabnikom. Na podlagi ugotovljenih potreb, da se donirana hrana prične 

razvažati tudi po sosednjih občinah se predlaga, da se v projekt vključijo tudi ostale občine, ki spadajo 

pod  OZRK Novo mesto. Kalkulacija prispevkov občin je bila narejena na podlagi deleža števila 

prebivalcev posameznih občin.  Občina Straža bi za projet donirana hrana namenila sredstva v višini 2.700 

EUR v ta strošek je upoštevana plača enega zaposlenega in strošek goriva za 2000 km na mesec. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 11.480 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 11.480 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 

proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Vrednost: 11.480 € 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za 

odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 
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kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 

kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 

22001 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 11.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov in obresti najetih posojil. 

Sredstva se povečujejo zaradi poplačila obresti in stroškov dolgoročnega in kratkoročnega kredita. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 2.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 

plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske 

ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu 

in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 

izvajanje dogovorjenih nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu 

in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o javnih financah. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 5.824.994 € 
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23002 - Tekoča proračunska rezerva 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti splošno proračunsko rezervacijo za 

nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 

načrtovanju proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
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C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 80.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 80.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 

proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Vrednost: 80.000 € 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za 

odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 

kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 

kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

04 - OBČINSKA UPRAVA - enovita 

Vrednost: 80.000 € 

22001 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža mora v letu 2019 odplačati glavnico dolgoročnega kredita, ki ga je najela za odkup poslovnih 

prostorov na naslovu Na žago 5, Straža. 

Občina mora v letu 2019 odplačati glavnico od dveh dolgoročnih kreditov, ki jih ima najetih pri banki. (en 

kredit smo najeli v letu 2015 in en v letu 2018).  
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV -obrazložitev  

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 smo v letu 2016 oddali v najem. V letu 2019 so predvidena 

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

Stanje projekta 

Aktiven 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB203-15-0002 – Ureditev kombiniranih pločnikov 

Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja kombiniranih pločnikov. Investicijo bomo izvajali glede na pridobljena 

soglasja in dovoljena.  

Stanje projekta  

V pripravi 

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 je začela izvajati v letu 2018. Del vrednosti bo investicije bo zapadel v leto 2019. 

Stanje projekta 

Se izvaja  

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. V letu 2019 nameravamo izvesti javno naročilo 

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

 

 

 



REBALANS PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2019                   

Stran 89 od 95 

OB203-17-0003 - Preplastitve 

Namen in cilj 

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

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

bo določena na podlagi spomladanskega pregleda cest. 

Stanje projekta 

Aktivna 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB203-09-0017 - Postavitev novih avtobusnih postajališč 

Namen in cilj 

Namen projekta je zamenjava dotrajanih avtobusnih postajališč. Z zamenjavo avtobusnih postajališč se bo 

zagotovil ustrezen prostor za čakanje avtobusa po krajih. Izboljšala se bo tudi podoba občine. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za postavite postajališča v sklopu investicij v Hruševcu. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

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

Namen in cilj 

Namen investicije je obnova javne razsvetljava ter postavitev dodatnih kandelabrov in svetilk JR v naseljih, 

kjer JR še ni. 

Stanje projekta 

Se izvaja. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB203-09-0020 - Rekonstrukcija RC Straža-Novo mesto 

Namen in cilj 

Cilj investicije je sofinanciranje rekonstrukcije RC R2-419/1203, v sklopu vzdrževalnih del v javno korist: 

zamenjava voziščne konstrukcije, širitev obstoječega cestišča, umeritveni otoki, rekonstrukcija pločnika za 

pešce-kolesarje, izgradnja novega parkirnega mesta, izgradnja vodovoda, kanalizacije, JR. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB203-18-0006 - Rekonstrukcija RC skozi naselje Vavta vas 

Namen in cilj 

Cilj investicije je sofinanciranje rekonstrukcije RC R2-419/1203, skozi naselje Vavta vas od km 5.400 do 

km 6.100. Investicija bo obsegala zamenjavo voziščne konstrukcije, širitev obstoječega cestišča, izgradnja 

pločnika za pešce-kolesarje, obnova JR. Investicijo bo izvajala Direkcija za ceste, občina bo krila stroške 

izgradnje pločnika in JR. 



 

Stran 90 od 95 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

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. Nadaljevali bomo z vzdrževanjem letališča 

in VPS. 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB203-17-0006 – Ureditev prireditvenega prostora 

Namen in cilj 

Namen investicije je  ureditev  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. 

Stanje projekta 

Aktivna. Sredstva so namenjena za morebitna dodatna dela. 

OB203-17-0007 – Pomoli in dostopi na reki Krki 

Namen in cilj 

Namen investicije je dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta 

za izvedbo za gradnjo pomolov na reki Krki. V letu 2018 smo začeli z  izvedbo oziroma gradnjo pomolov. 

Stanje projekta 

V letu 2019 bomo postavili pomol ob mlinu v Vavti vasi. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB203-09-0031 - Sofinanciranje izgradnje regijskega centra 

Namen in cilj 

Zagotavljanje ustrezno odlaganje odpadkov.  

Stanje projekta 

Se izvaja. 

OB203-12-0001 – Nakup in vzdrževanje opreme v najemu v CeROD 

Namen in cilj 

Namen CEROD-a II je izgradnja MBO - izgradnja centra mešanih komunalnih odpadkov. 

Stanje projekta 

Se izvaja. 
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15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

OB203-11-00069 – Izgradnja sekundarne kanalizacije 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izgradnja manjkajočih sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije 

Stanje projekta 

V fazi izvedbe. 

OB203-17-00011 – Čistilna naprava Straža 

Namen in cilj 

Zagotoviti čiščenje odpadnih voda. 

Stanje projekta 

V letu  2019 se bo izvedla 3. faze nadgradnje in posodobitve delovanja čistilne naprave na Selih, ter 

investicijskemu vzdrževanju objektov čistilne naprave.  

 

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. 

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

OB203-17-0013 – Ureditev biotopov 

Namen in cilj 

Cilj projekta je vzpostaviti učne in sprehajalne poti v biotopih v Zalogu. Projekt nameravamo prijaviti na 

razpis. 

Stanje projekta 

V fazi priprave. 

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

OB203-19-0002 – Regionalne kolesarske povezave 

Namen in cilj 

V okviru investicije je predvidena izgradnja manjkajočih odsekov kolesarskih poti, da se zagotovi zveznost 

in nemoteno dnevno mobilnost med Novim mestom, Stražo in Dolenjskimi Toplicami. V občini Straža se 

bo vzpostavilo okoli 7 km kolesarske trase, ki bo potekala od vstopa v občino Straža iz strani Novega mesta 

čez most v Lokah mimo Zaloga, Hruševca, Vavte vasi vse do konca občine v smer Dolenjskih Toplic. 



 

Stran 92 od 95 

Stanje projekta 

V fazi priprave. 

 

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 

Se izvaja. 

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. 

 

16039001 – Oskrba z vodo 

OB203-16-0002 – Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izgradnja krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. 

Stanje projekta 

Se izvaja. 

16039003 – Objekti za rekreacijo 

OB203-17-0012 – Stadion Vavta vas 

Namen in cilj 

Cilj investicije je ureditev in posodobitev stadiona v Vavti vasi. Uredil bi se status objekta (pridobitev 

gradbenega dovoljenja), zgradila bi se kanalizacija in vodovod.  

Stanje projekta 

V pripravi. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

OB203-09-0022 - Nakup zemljišč v Občini Straža 

Namen in cilj 

Sredstva se planirajo v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Straža. 

Stanje projekta 

Aktiven. Planira se tudi nakup zemljišč kategoriziranih cest. 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

OB203-12-0003 – Mlin v Vavti vasi 

Namen in cilj 

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

lahko obudili mlinarska dejavnost. Pripravlja se projektna dokumentacija. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mlina.  

 

OB208-19-0001 Vzdrževalna dela na Dularjevem mlinu 

Namen in cilj 

Namen projekta je obnoviti dotrajan Dularjev mlin. 

Občina se je v letu 2019 prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih spomenikov. Prijavili 

smo projekt obnove Dularjevega mlina. V sklopu projekta se bo izvedla obnova kmečke sobe, veže, obnova 

kuhinje, dela obnove stavbnega pohištva ter obnova vhodnega portala s stopnicami. Celotna vrednost 

obnove je ocenjena na 130.000 EUR. Investicija bo v primeru odobrenih sredstev sofinancirana v višini 50 

%. Investicija se bo izvajala v letu 2019 in 2020. 

Stanje projekta 

Prijava na razpis. 

 

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 2019 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 

Namen je obnova vaškega doma na Drganjih selih, da preprečimo propadanje objekta. Zamenjala se je 

streha in stavbno pohištvo, objekt smo toplotno izolirali.  

Stanje projekta 

Predvidena so manjša vzdrževalna dela. 

 

18059001 – Programi športa 

OB203-18-0005 – Čolnarna ob reki Krki 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotoviti prostore za čolne in ostalo opremo, ki bo dostopen za uporabo občanom. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

18059002 – Program za mladino 

OB203-12-0005 – Mladinski dom Prapreče 

Namen in cilj 

Namen projekta je da bi občanom Prapreč, Mraševa in Potoka zagotovili prostor za druženje. Sredstva v 

letu 2019 bodo namenjena manjšim investicijam. 

Stanje projekta 

Aktiven. 

 

19029001 - Vrtci 

OB203-18-0004- Gradnja novega vrtca Krkine lučke 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

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

v letu 2019 pričeli s pridobivanjem dokumentacije izgradnje novega vrtca. To se bo nadaljevalo v letu 2020. 

V tem letu želimo tudi pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradnja se bo izvajala v letih 2020, 2021 in 2022. 
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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 2019  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 2019. 

 

 

 

 


