
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  

OBČINE STRAŽA 

 

za leto 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2020 



 

 

 

VSEBINA 

 

 

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ........................................................................... 1 
2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ............ 3 

2.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun ........................................ 3 
2.2. Zakonska podlaga pri pripravi zaključnega računa ............................................................................. 4 
2.3. Vsebina zaključnega računa ................................................................................................................ 4 

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ................................ 5 
3.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna ................................................................... 5 

3.1.1. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali 

primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in 

realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.............................. 5 
3.1.2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 

ZJF 32 
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. 

členom ZJF ................................................................................................................................................... 33 
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in 

občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom 

v skladu s 47. členom ZJF ............................................................................................................................ 33 
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve............................................................................ 33 
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije ......................................................... 33 
3.1.7. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ........................................................................................ 34 
3.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa ................................................................................. 34 

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov ........................................................................................................................ 34 
3.2.1. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika................................................................................ 44 
3.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ........................................................................................ 47 
3.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja ................................... 89 
3.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ............................................................. 89 

3.3. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2019-2023 ......................................................................... 90 
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA ......................................... 94 

4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna ................................................................................ 94 
4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

 94 
4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev .................................. 95 
4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih 

prejemnikov teh sredstev .............................................................................................................................. 97 
4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega ..................................................................................... 97 
4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta ......................................................................... 99 
4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 

najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih ................................................................... 101 
4.8. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega račun .......................... 101 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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. ter 97. 

člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na _______, dne 

_________ sprejel 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2019 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019. 

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 

delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 

in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 

proračuna Občine Straža za leto 2019.  

 

Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019 obsega: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. Skupaj prihodki          4.579.945 EUR 

II. Skupaj odhodki          4.401.059 EUR 

III. Proračunski presežek                 178.885 EUR 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev      0 EUR 

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                    0 EUR 

VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev                  0 EUR 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. Zadolževanje                             2.671 EUR 

VIII. Odplačilo dolga                  76.667 EUR 

IX. Sprememba stanja sredstev na računu             104.890 EUR 

X. Neto zadolževanje            - 73.996 EUR 

XI. Neto financiranje          - 178.885 EUR 

Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta       -120.402 EUR 

 

 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija. 

 

 

Številka: 41000-3/2019-1       

Datum:        

Župan Občine Straža 

      Dušan Krštinc 
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Priloge v nadaljevanju: 

 

 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA  

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

            

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 

III.  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
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2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

2.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun  

 

Pri pripravi občinskega proračuna za leto 2019 smo upoštevali proračunski priročnik, ki ga vsako leto 

pripravi Ministrstvo za finance in je objavljen na spletni strani ministrstva. 

 

Proračun Občine Straža za leto 2019 je bil pripravljen na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za 

leti 2018 in 2019 z njegovimi dopolnitvami, makroekonomskimi izhodišči in dokumentov sprejetih na 

nivoju države, Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, realizaciji proračuna v letu 2018 

in neplačanih zapadlih obveznosti iz preteklega leta. Občina je pozvala tudi javni zavod, javno podjetje 

ter društva, k pripravi svojih predlogov, ki smo jih nato po dogovoru umestili v proračun.  

 

Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek 

primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe ter pripadajočih 

sredstev finančne izravnave.  

 

Proračunski uporabniki so morali pri načrtovanju finančnih načrtov slediti ciljem, ki so uresničljivi v 

danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter sprejetih 

prioritet. Vsak proračunski uporabnik je bil zavezan sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti 

ter slediti usmeritvi glede nižanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov. 

 

Dogovor glede višine povprečnine v letu 2019 

 

V Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju ZIPRS1819) je bila določena 

povprečnina za leto 2019 v višini 573,50 EUR. 

  

Višina povprečnine se izračunava glede na število prebivalcev na dan 1. januarja leta, v katerem se 

ugotavlja primerna poraba (podatku Statističnega urada RS). Zajamejo se državljani RS in tujci z 

dovoljenjem za  stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališčem v RS. 

 

Prihodek občine iz dohodnine 

 

Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto 

pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V letu 2019 se primarna poraba financira z 

dohodnino in finančne izravnave. 

 

Merilo za ugotovitev prihodkov občin iz dohodnine je primeren obseg sredstev,  ki se izračuna po enačbi 

iz 13. a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v 

državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni obseg sredstev za več 

kot 15 % višji od primerne porabe občine se presežek nad 15 % zmanjša za 50 %. 

 

Način izračuna prihodka občine iz dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih: 70 % 

dohodnine pripada vsem občanom enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30 

% skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinam pa se razdeli naprej s solidarnostno 

izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. 

 

Po izračunih, ki smo jih dobili od Ministrstva je Občini Staža za leto 2019 pripadala dohodnina v znesku 

2.219.512 EUR. 
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2.2. Zakonska podlaga pri pripravi zaključnega računa 

 

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki 

in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.  

 

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna Občine Straža ter letnega poročila proračuna 

Občine Straža smo uporabljali naslednje predpise:  

 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 

in 96/15 – ZIPRS1718 in 13/18) 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE). 

-  Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 

in 82/18), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 

– popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05,138/06,120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,10/06, 8/07 in 102/10). 

 

Proračun Občine Straža za leto 2019 je bil sprejet na 23. redni seji občinskega sveta, dne 25.09.2018. 

Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 65/2018, dne 05.10.2018. Občinski svet je na svoji 3. seji, dne 

14.03.2019 sprejel Odlok o rebalansu Občine Straža za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 17/2019, dne 22.03.2019.  

 

2.3. Vsebina zaključnega računa  

 

Zaključni račun proračuna Občine Straža je sestavljen iz: 

 

- splošni del zaključnega računa proračuna občine, 

- posebni del zaključnega računa proračuna občine, 

- obrazložitve. 

Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo tabelarični prikazi. 

 

Splošni del zaključnega računa proračuna občine je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in vsebuje:  

b) Izkaz bilance prihodkov in odhodkov 

c) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

d) Izkaz računa financiranja 

 

Posebni del zaključnega računa proračuna občine izkazuje realizirani finančni načrt neposrednih 

uporabnikov proračuna (v primeru naše občine kot en finančni načrt) in je sestavljen po funkcionalni 

klasifikaciji ali po področjih proračunske porabe in je ravno tako priložen v tabeli.  

 

Vse tabelarične priloge izkazujejo podatke o: 

- sprejetem proračunu 2019 (Rebalans proračuna)-prvi stolpec, 

- veljavnem proračunu 2019 (veljavni proračun)- drugi stolpec, 

- zaključni račun 2019 (prihodki in odhodki izkazani po načelu plačane realizacije) -tretji stolpec,  

- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti proračun (Indeks (3)/(2))-četrti stolpec,  

- indeks realizacije glede na veljavni proračun (Indeks (3)/(1))- peti stolpec.  
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine pa vsebujejo: 

- obrazložitve splošnega dela, 

- obrazložitve posebnega dela, 

- obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov, 

- obrazložitve podatkov iz bilance stanja, 

- obrazložitve upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa. 

 

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

3.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna 

 

3.1.1.  Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem 

presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših 

odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma 

primanjkljajem in zadolževanjem 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

 

PRIHODKI 

 

Primerjava posameznih vrst prihodkov glede na celotne prihodke: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davčni prihodki
59%

Nedavčni prihodki
17%

Kapitalski prihodki
4%

Transferni 
prihodki

20%

Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Kapitalski prihodki

Transferni prihodki
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Primerjava realizacije 2018, veljavnega proračuna 2019 in realizacije 2019: 

 

 
 

  

Za leto 2019 so bili načrtovani prihodki v višini 5.647.379 EUR,  realizirani pa so bili v  višini 

4.579.945 EUR  to je 81,1  % glede na veljavni proračun 2019 in 137,3 % glede na zaključni račun 

leta 2018. 

 

 

Prihodki po podskupinah kontov                                                                                           

 

Konto Vrsta prihodka 

Realizacija 

2018 (1) 

  

Realizacij

a 2019(3) 

Indeks 

(3)/(1) 

Indeks 

(3)/(2) 

Veljavni 

proračun 

2019 (2) 

DAVČNI PRIHODKI 2.546.963 2.675.433 2.695.201 105,8 100,7 

700 

Davki na dohodek in 

dobiček 2.121.212 2.119.173 2.219.512 104,6 104,7 

703 Davki na premoženje 394.642 513.660 441.488 111,9 86,0 

704 

Domači davki na blago in 

storitve 31.109 42.600 31.723 102,0 74,5 

706 Drugi davki 0 0 2.478 0,0 0,0 

NEDAVČNI PRIHODKI 459.113 816.946 763.764 166,4 93,5 

710 

Udeležba na dobičku in 

dohodki od premoženja 323.163 372.405 344,468 106,6 92,5 

711 Takse in pristojbine 4.087 5.831 4.264 104,3 73,1 

712 

Globe in druge denarne 

kazni 15.389 18.200 14.443 93,9 79,4 

713 

Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 0 36.250 12.488 0,0 34,5 

714 Drugi nedavčni prihodki 116.474 384.260 388.101 333,2 101,0 

2.695.201

763.764

175.345

1.092

944.543

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Prejete donacije Transferni
prihodki

Prihodki 2018 Prihodki 2019 Veljavni proračun 2019
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KAPITALSKI PRIHODKI 255.042 530.000 175.345 68,85 33,1 

720 

Prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev 0 0 246 0,0 0,0 

722 

Prihodki od prodaje 

zemljišč in 

neopredmetenih sredstev 255.042 530.000 175.099 68,7 33,0 

PREJETE DONACIJE 0 0 1.092 0,0 0,0 

730 

Prejete donacije iz 

domačih virov 0 0 1.092 0,0 0,0 

TRANSFERNI PRIHODKI 73.867 1.625.000 944.543 1.278,7 58,1 

740 

Transferni prihodki iz 

drugih javnofinančnih 

institucij 70.390 625.000 171.962 244,3 27,5 

741 

Druga prejeta sredstva iz 

drž.prorač. iz 

sred.proračuna EU 3.477 1.000.000 772.581 - 77,3 

PRIHODKI SKUPAJ 3.334.985 5.647.379 4.579.945 137,3 81,1 

 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 2.695.201 

Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo 

v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. 

V letu 2019 so realizirani v višini 2.695.201 to je  100,7  % glede na veljavni proračun 2019  in 105,8 

% glede na zaključni račun 2018 in sicer: 

 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.219.512 

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova glavarine, ki se kot 

odstopljena dohodnina nakazuje občinam tedensko po enakih deležih. 

Izkazuje se na podkontu 700020-dohodnina občinski vir.  Skupaj  je je bilo v letu 2019 nakazane   

2.219.512 EUR. 

 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 441.488 

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

nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob 

prenosu lastništva (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Sem sodijo tudi davki na spremembo 

lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. 

 

Z davki na premoženje je občina v letu 2019 zbrala 441.488 EUR in sicer: 

➢ davki na nepremičnine  373.848 EUR 

➢ davki  na premičnine 567 EUR 

➢ davki na dediščine in darila 2.003 EUR 

➢ davki na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb 65.070  EUR 
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704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 31.723  

Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so se planirali na osnovi prejemkov v letu 2018, 

primerjav in ocen. 

      

V  to skupino sodijo:  

➢ davki na posebne storitve  (davek na dobitke od iger na srečo) - realiziran 1.619 EUR, 

➢ okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – realizirana v 

višini 21.474 EUR, ki so namenski prihodki. 

➢ turistična taksa  4.116 EUR 

➢ pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 3.746 EUR 

➢ pbčinske takse od pravnih in fizičnih oseb 768 EUR 

 

Prihodek občine iz naslova domačih davkov na blago in storitve  je v letu 2019 skupaj znašal 31.723 

EUR.   

706 – Drugi davki 

Vrednost: 2.478 

Na tem kontu se evidentirajo JFP, katerih nadzornik je DURS. 31.12.2019 je bilo izkazano  stanje  2.478 

EUR. 

 

V primerih, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo 

oziroma v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah DURS 

evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov 

posamezne vrste dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila  izkazana na podkontu 706099 - Drugi davki. 

Poleg nerazporejenih plačil so na podkontu 706099 – Drugi davki evidentirana še neidentificirana 

plačila. To  so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune javnofinančnih prihodkov 

države, občin, ZPIZ-a, ZZZS ter drugih prejemnikov, na plačilnem navodilu pa niso navedli pravilnih 

podatkov na podlagi katerih bi lahko določili plačnika oz. vrsto dajatve. Takšna plačila se obravnavajo 

individualno, potrebno jih je ročno razčistiti ter evidentirati po posameznih vrstah davkov oziroma po 

podkontih prihodkov. Prejemnikom sredstev se vse naknadne spremembe gibanja na podkontu 706099 

– Drugi davki znotraj posameznega obdobja sporočajo v PDP poročilu, z ustreznim znižanjem na 

prvotno poročanem podkontu in povečanjem podkonta, ki dejansko predstavlja zapiranje določene 

obveznosti davčnega zavezanca. 

 

Podkonto 706099 – Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali 

negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih 

zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov 

posamezne vrste dajatve. Negativno stanje na podkontu 706099 - Drugi davki pomeni, da smo v 

poročevalnem obdobju iz podkonta 706099 – Drugi davki na posamezno vrsto davkov razporedili več 

plačil kot smo v tem obdobju na ta konto prejeli. Kot primer lahko navedemo stanje neidentificiranih 

plačil na posameznem  PDP na dan 31.12. ki v konkretnem primeru predstavlja plačila, ki jih je še 

potrebno razčistiti ter evidentirati po ustreznih podkontih prihodkov. Glede na to, da  podkonto 706099 

– Drugi davki, na dan 1.1. nima začetnega stanja, prihaja z razčiščevanjem neidentificiranih plačil, in 

prenosom plačil na ustrezne podkonte prihodkov, na podkontu 706099 – drugi davki do negativnega 

stanja. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 763.764 

Nedavčni prihodki so skupaj znašali  763.764 EUR, to je 93,5 % glede na veljavni proračun 2019 in 

166,4 % glede na leto 2018: 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  
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Vrednost: 344.468 

Skupna realizacije je 344.468 EUR, zajema pa: 

     

➢ prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki – 

skupaj  znašajo 118 EUR  (nakazilo dividend od vrednostnih papirjev-delnic). 

 

➢ prihodki od premoženja – skupaj znašajo 344.350 EUR, od tega: 

- najemnina za komunalno infrastrukturo 265.522 EUR (pogodba o poslovnem najemu 

infrastrukturnih objektov in naprav sklenjena s Komunalo Novo mesto in Cerodom), 

- najemnina  kioska, prostorov na železniški postaji in  trgovskega lokala  16.954 EUR,  

- uporabe prostorov v kulturnem domu 2.550 EUR,   

- uporaba prostorov v domu Partizan 2.889 EUR 

- najema prostorov v Zdravstvenem domu 28.338 EUR, 

- najema zemljišč 5.235 EUR, 

- najema opreme (plastični stoli in mize) 51 EUR,  

- uporabe testne proge na letališču 9.000 EUR , 

- služnosti 264 EUR, 

- najem grobov 12.089  EUR, 

- uporabe mrliške vežice 1.245 EUR in 

- koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo 213 EUR. 

 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 4.264 

Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi 

Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave, obseg pa je 

odvisen od števila teh upravnih zadev. 

Prihodki so bili planirani glede na realizirane prihodke iz naslova upravnih taks v predhodnih letih, 

realizirani pa v višini 4.264 EUR. V letu 2019  se je v primerjavi z 2018 višina  teh prihodkov zmanjšala.   

 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 14.443 

Ti prihodki zajemajo: 

➢ globe za prekrške in denarne kazni (plačilne naloge izdaja medobčinski inšpektorat in 

redarstvo) v letu 2019 znašajo 4.945 EUR. 

➢ nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora - višina je odvisna od izdanih odločb, ki 

jih izda Upravna enota Novo mesto po uradni dolžnosti  na podlagi inšpekcijske odločbe o 

ugotovitvi nedovoljene gradnje  ali pa na vlogo stranke pri izdaji gradbenega dovoljenja za 

legalizacijo; prihodek v 2019 je 9.468 EUR. 

➢ povprečnine na podlagi zakona o prekrških 30 EUR. 

 

 

713 -  Prihodki od prodaje blaga in storitev  

Vrednost: 12.488 

To so prihodki od zaračunanih stroškov ogrevanja  trgovskemu lokalu 12.023 EUR in  zaračunani 

stroški podjetju Rekon d.o.o. za čiščenje meteorne kanalizacije  465 EUR. 
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714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 388.101 

Realizirani so bili: 

➢ prihodki od komunalnih  prispevkov 281.748 EUR. V skladu z zakonom o prostorskem 

načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja 

- nove gradnje, priključitev na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Poleg odmere 

komunalnega prispevka od novogradenj in legalizacije objektov je  bilo v letu 2019 del 

prihodkov od komunalnega prispevka odmerjenega kupcem zemljišč v GC Zalog. 

 

➢ drugi nedavčni prihodki 106.353 EUR zajemajo: 

- plačilo pogodbene kazni Mensel d.o.o 2.980 EUR,  

- plačilo dobropisa iz leta 2018  v znesku 848 EUR,  

- prenos neizplačanih sredstev vlaganj v JTO  2.447 EUR,  

- prenos sredstev s sklada za dozidavo OŠ Vavta vas zaradi ukinitve sklada 100.000 EUR,  

- vračilo obresti Unicredit banke 75 EUR, 

- izravnave in zamudne obresti 3 EUR. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 175.345 

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja 

zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog. 

 

Kapitalski prihodki so bili v veljavnem proračunu za leto 2019 planirani v višini 530.000 EUR. 

Realizacija  je znašala 175.345 EUR kar je 33,1 % glede na veljavni proračun in 68,8 % glede na leto 

2018.  Gre za prihodke od prodaje zemljišč  v višini 175.099 EUR in od prodaje starih računalnikov 

246 EUR. 

 

73 - PREJETE DONACIJE 

Vrednost: 1.092 

 

Med prejetimi donacijami se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev pa tudi 

darila, prejeta bodisi iz domačih virov (od domačih pravnih ali fizičnih oseb), bodisi iz tujine (od 

mednarodnih institucij in nevladnih organizacij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb).  

 

Donacije v letu 2019 so znašale 1.092 EUR. Porabljene so bile za pokritje  stroškov izvedbe 

dobrodelnega spusta po reki Krki za otroke iz socialno ogroženih družin - projekt   „Botrstvo“.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 944.543 

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih 

javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali enega od 

skladov socialnega zavarovanja. 

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz blagajn 

javnega financiranja (to so sredstva finančne izravnave, požarna taksa, nepovratna sredstva za 

investicije).  

S transfernimi prihodki je občina v letu 2019 zbrala 944.543 EUR, kar je 58,1 %  glede na veljavni 

proračun 2019. 

Realizirani prihodki zajemajo: 
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   

 

Ti prihodki so v letu 2019 znašali skupaj 171.962 EUR. Knjiženi pa so na naslednjih kontih: 

 

➢ konto 7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna: 

- požarna taksa 8.071 EUR, 

- nakazilo Ministrstva za kmetijstvo – sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 1.050 EUR 

- nakazilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 7.945 EUR – dodatna sredstva za 

družinskega pomočnika za obdobje 1.1. do 31.12.2018, 

- nakazila Zavoda za zaposlovanje v  skupni višini 7.320 EUR – refundacija stroškov 

zdravstvenih pregledov in dela plače oseb zaposlenih preko javnih del, 

- sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov 1.297 EUR, 

- sofinanciranje projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju 

osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn iz sredstev evropske kohezijske politike (slovenska 

udeležba) 136.338 EUR, 

- sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav za leto 2018 v znesku 4.541 EUR. 

 

- konto 7402 - Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja : 

- nakazilo  ZPIZ - sredstva za družinskega pomočnika 5.400 EUR 

 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije   

 

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

investicijskih projektov iz sredstev EU.  

 

Ti prihodki so v letu 2019 znašali skupaj 772.581 EUR.  

 

➢ konto 7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz 

kohezijskega sklada: 

- sofinanciranje projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju 

osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn iz sredstev evropske kohezijske politike (slovenska 

udeležba).  

 

ODHODKI 

 

Za leto 2019 so bili načrtovani odhodki (v veljavnem proračunu) v višini 6.256.365 EUR, realizirani 

pa so v višini 4.401.059 EUR,  to je 70,4 % glede na veljavni proračun 2019 in 116,0 % glede na leto  

2018. 

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na: 

➢ tekoče odhodke, 

➢ tekoče transfere, 

➢ investicijske odhodke, 

➢ investicijske transfere. 
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Odhodki po podskupinah kontov: 

 

 

Konto Vrsta odhodka 

Realizacija 

2018 (1) 

Veljavni 

proračun 

2019(2) 

Realizacija 

2019 (3) 

Indeks 

(3)/(1) 

Indeks 

(3)/(2) 

TEKOČI ODHODKI 858.530 1.158.588 934.871 108,9 80,7 

400 

Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 342.742 367.372 360.151 105,1 98,0 

401 

Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 56.643 60.276 59.422 104,9 98,6 

402 

Izdatki za blago in 

storitve 447.963 713.140 497.787 111,1 69,8 

403 Plačila domačih obresti 6.182 12.800 12.491 202,1 97,6 

409 Rezerve 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 

TEKOČI TRANSFERI 1.063.195 1.401.870 1.226.233 115,3 87,6 

410 Subvencije 85.107 188.605 168.280 197,7 89,2 

411 

Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 617.975 747.349 682.095 110,4 91,3 

412 

Transferi neprofitnim 

organizacijam in 

ustanovam 121.826 158.216 130.822 107,4 82,7 

413 

Drugi tekoči domači 

transferi 238.287 307.700 245.036 102,8 79,6 

INVESTICIJSKI ODHODKI 1.823.027 3.637.052 2.221.684 121,9 61,1 

420 

Nakup in gradnja 

osnovnih sredstev 1.823.027 3.637.052 2.221.684 121,9 61,1 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.390 58.855 18.271 36,3 31,0 

431 

Investicijski transferi 

pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 36.715 49.800 9.900 27,0 19,9 

432 

Investicijski transfer 

proračunskim 

uporabnikom 13.675 9.055 8.371 61,2- 92,5 

ODHODKI SKUPAJ 3.795.142 6.256.365 4.401.059 116,0 70,4 
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Primerjava posameznih vrst odhodkov glede na celotne odhodke: 

 

 
 

 

 

Primerjava realizacije 2018, veljavnega proračuna 2019 in realizacije 2019: 

 

 
 

 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 934.871  

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov 

zaposlenim, ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih 

stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve, obresti, ter sredstva izločena v rezerve in  

proračunske sklade. 

Tekoči odhodki
21%

Tekoči transferi
28%

Investicijski 
odhodki

51%

Investicijski 
transferi

0,4%

Tekoči odhodki

Tekoči transferi

Investicijski odhodki

Investicijski transferi

934.871

1.226.233

2.221.684

18.271
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi

Odhodki 2018 Odhodki 2019 Veljavni proračun 2019
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Skupaj so v letu 2019 znašali 934.871 EUR -  to je 80,7 % glede na veljavni proračun 2019 in 108,9 % 

glede na leto 2018. 

 

 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim   

 Vrednost: 360.151  

Znašali so 360.151 EUR in zajemajo: 

 

➢ plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, dodatek za  stalno pripravljenost), 

➢ regres za letni dopust  

➢ povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, stroški 

službenih  poti) 

➢ sredstva za nadurno delo in povečan obseg dela. 

 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost   

Vrednost: 59.442  

Določeni so na podlagi veljavnih stopenj in so v letu 2019 znašali 59.442 EUR. To so: 

 

➢ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

➢ prispevek za zdravstveno zavarovanje, 

➢ prispevek za zaposlovanje, 

➢ prispevek za starševsko varstvo, 

➢ premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 

 

 

402 - Izdatki za blago in storitve   

 Vrednost: 497.787  

Realizirani so v višini 497.787 EUR in zajemajo: 

 

➢ pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja 

zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, stroški 

oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske in svetovalne storitve, izdatki za 

reprezentanco, drugi splošni material in storitve) 109.295 EUR, 

 

➢ posebni material in storitve (zdravniški pregledi, geodetske storitve, parcelacije in cenitve ter 

drugi posebni material in storitve) 20.612 EUR, 

 

➢ porabljena električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, 

poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštne 

storitve) 85.892 EUR, 

 

➢ prevozni stroški in storitve (gorivo, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za 

vozila) 10.649 EUR, 

 

➢ izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in  tujini, stroški 

prevoza v državi in tujini, drugi izdatki) 3.241 EUR,  

 

➢ tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov, stanovanjskih objektov in drugih objektov – cest, 

javne razsvetljave, zavarovalne premije za opremo in objekte, tekoče vzdrževanje licenčne 

programske in strojne računalniške opreme) 149.968 EUR, 
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➢ poslovne najemnine in zakupnine (za poslovne objekte-prostori občinske uprave,  parkirišče pri 

železniški postaji, najemnina za naprave za spremljanje vozil zimske službe) 24.722 EUR, 

 

➢ kazni in odškodnine (odškodnina iz naslova izgubljenega dobička zaradi oviranja poslovanja v 

času izvajanja investicije »Ureditev lokalne ceste in parkirnih prostorov v centu Straže« 

izplačano KZ Krki, Marketu Dušak in Polonci Markovič s.p. -  20.000 EUR,  odškodnina za 

uporabo dvorišča za šolsko pot v Vavti vasi 2.581 EUR), 

 

➢ drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in 

podjemnih pogodb, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, 

sejnine članom OS in občinskih komisij, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni 

stroški, storitve odvetnikov in notarjev, članarine, stroški plačilnega prometa in storitev 

DURS…) 70.827 EUR. 

 

 

403 - Plačila domačih obresti  

 Vrednost: 12.491 

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih posojil pri bankah in drugih finančnih 

organizacijah: 

- plačilo obresti od kratkoročnega kredita  Unicredit banki 3.073 EUR 

- plačilo obresti od dolgoročnega kredita Banki Intesa Sanpaolo   9.418 EUR 

 

 

409 – Rezerve 

Vrednost: 5.000 

➢ proračunska rezerva - sredstva obvezne rezerve se v skladu z ZJF planirajo za odpravo 

posledic naravnih nesreč – v letu 2019 rezerva ni bila oblikovana. 

➢ sredstva za posebne namene  - v letu 2019 je bilo iz proračuna občine nakazano v sklad za 

štipendiranje 5.000 EUR. 

 

41- TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 1.226.233 

V tej skupini odhodkov  so zajeta  vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnikov sredstev v 

povračilo ne dobi nikakršnega blaga, oziroma prejemnik teh sredstev ne opravi nikakršne storitve za 

plačnika. To so sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim 

skladom, javnim in zasebnim podjetjem. 

 

V letu 2019 so znašali 1.226.233 EUR - to je 87,5 % glede na veljavni proračun 2019 in 115,3 % glede 

na leto 2018. 

 

 

410 - Subvencije   

 Vrednost: 168.280  

.Realizacija v 2019 je 168.280 EUR  in zajema: 

 

➢ subvencije javnim podjetjem (subvencioniranje cen izvajalcu gospodarskih javnih služb – 

subvencioniranje cen Komunali NM za izvajanje GJS)  109.149 EUR, 

➢ pokrivanje izgube Komunale NM za let 2018  2.180 EUR, 

➢ subvencioniranje  prevoza pitne vode  8.715 EUR, 

➢ sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih 0 EUR, 

➢ subvencije v kmetijstvu 42.516 EUR, 
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➢ druge subvencije (sofinanciranje programa lokalne TV)  5.720 EUR. 

 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom  

 Vrednost: 682.095 

Realizacija v letu 2019 znaša 682.095 EUR: 

- nakazilo ob rojstvu otroka 11.000 EUR, 

- drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.714 EUR (enkratna denarna pomoč), 

- regresiranje prevozov v šolo 35.608 EUR, 

- regresiranje oskrbe v domovih 78.312 EUR, 

- subvencioniranje stanarin 6.090 EUR, 

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 542.356 EUR, 

- sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpalk 2.750 EUR, 

- sofinanciranje kastracije in sterilizacije muc 1.170 EUR, 

- drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.095 EUR. 

 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  

Vrednost: 130.822  

V letu 2019 so bili realizirani v višini 130.822 EUR. Gre za sredstva: 

-  ki so bila razdeljena društvom na podlagi razpisov za področje športa, kulture in humanitarnih 

dejavnost,  

- za sofinanciranje redne dejavnosti PGD, Gasilske zveze in Gasilsko reševalnega centra;  

- za obnovo cerkva, 

- donacije društvom – županova sredstva, 

- za sofinanciranje dejavnosti DPD Mojca-novoletna obdaritev otrok,  

- za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj, 

- za sofinanciranje delovanja Območnega združenja RK, letovanja otrok, 

- za sofinanciranje delovanja JSKD,  

- za sofinanciranje projekta »Donirana hrana«, 

- za sofinanciranje programa osebne asistence. 

 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi   EUR     

  

 Vrednost: 245.036  

➢ tekoči transferi občinam – nakazilo MO Novo mesto  za delovanje skupnega medobčinskega 

inšpektorata in redarstva 8.325 EUR, 

 

➢ tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne varnosti – gre 

za plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovaje nezavarovanih (brezposelnih) oseb  

15.441 EUR, 

 

➢ tekoči transferi v javne zavode – 219.212 EUR  

             To so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov delovanja:  

- RC Novo mesto (sofinanciranje delovanja RC, Garancijske sheme, izobraževanja 

podjetnikov, mikrokreditne sheme, LAS Dolenjske in Bele krajine, RDO, projekt 

večgeneracijski center),  

- Knjižnice Mirana Jarca (sofinanciranje dejavnost splošne knjižnice in krajevne knjižnice v 

Straži, Bibliobusa, nakup knjig, izdatki za blago in storitve),  

- OŠ Dragotin Kette,  

- Glasbene šole Marjana Kozine,  
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- Posvetovalnice za otroke in starše,   

- Doma starejših občanov (pomoč na domu),  

- OŠ Vavta vas (sredstva za plače in druge izdatke, materialne stroške, dodatne programe v 

vrtcu in šoli – računalništvo in zgodnje učenje tujega jezika, športne dejavnosti, tekmovanja 

učencev v znanju, za kulturne  in naravoslovne dneve, za šolo v naravi, za plavalni tečaj, 

sofinanciranje nakupa smučarskih kart),  

- CSD Novo mesto ( financiranje družinskega pomočnika). 

 

➢ tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 

(storitve zavetišče za male živali) -  2.058 EUR . 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 2.221.684 

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi osnovnih sredstev, izdatke za novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup 

zemljišč, za nakup nematerialnega premoženja, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o 

izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 

 

V letu 2019 so ti odhodki znašali 2.221.684 EUR, to je 61,1 %  glede na veljavni proračun 2019 in 

121,9 %  glede na realizacijo leta 2018. 

 

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 2.221.684 

Sredstva so bila porabljena za: 

- nakup opreme 19.681 EUR 

V začetku 2019 je bila plačana oprema nabavljena že v 2018 (dva računalnika za svetnike, športni 

rekviziti za Dom Partizan, avtomobilska prikolica, zabojniki za odpadke, prenosno ozvočenje). 

Nabavljena in plačana sta bila dva nova računalnika za občinsko upravo in mobilni telefon. Za knjižnico 

sta bili nabavljeni dve knjižni omari in regal. Za potrebe režijskega obrata  je bila nabavljen 

avtomobilska prikolica, namizna žaga, nastavek za pesek in  pometalna krtača za traktor,  za Dom 

partizan je bil dokupljen letvenik in dve blazini. 

 

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.495.041 EUR 

Posodabljala oz. dograjevala se je javna razsvetljava (Hruševec, Ob Krki), kanalizacija (Straža-

Hruševec, Jurka vas), vodovod (Straža-Hruševec). Nadaljeval se je projekt izgradnje hidravličnih 

izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn, dokončana je bila  

izgradnja pločnika in ceste Straža – Hruševec, postavljeno je bilo  pet novih nadstrešnic na avtobusnih 

postajališčih. 

  

- investicijsko vzdrževanje in obnove 509.423  EUR  

Izvajalo se je investicijsko vzdrževanje in preplastitve lokalnih cest, javne razsvetljave,  mostu v Lokah, 

komunalne infrastrukture (čiščenje meteorne kanalizacije, sanacija jaškov),  ekoloških otokov. 

Postavljena je bila varovalna ograja ob cesti Straža-Hruševec in urejen  pločnik ob državni cesti v Straži 

(od železniškega prehoda do mosta). 

Urejal se je prireditveni prostor (v Straži  v ovinku), mlin v Vavti vasi, Dom Partizan (plačana je bila 

postavitev strelišča),  popravljen je bil napušč na mrliški vežici v Vavti vasi, sanirana je bila kapelica v 

Lokah. Občina je sofinancirala tudi vgradnjo regulacijskega tlaka sanitarne vode, ki ga je bilo potrebno 

vgraditi zaradi izliva vode v sanitarijah OŠ Vavta vas in financirala preureditev prostorov za oddelek 

vrtca v Zdravstvenem domu Straža. 

V začetku 2019 leta so bili plačani tudi vsi že konec leta 2018 zapadli, a zaradi likvidnostnih težav 

neplačani računi za  investicijo »Ureditev lokalne ceste in parkirnih površin v centru Straže«, za 

investicijo »Ureditev ulic Stara cesta in Pod Srobotnikom«, ter za investicijo »Obnova Doma Partizan«. 



 

18 

 

-  nakup zemljišč  96.266 EUR  

Gre za odkup zasebnih zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, zemljišč potrebnih za projekt 

ureditve naravnega območja biotopov, zasebnih zemljišč na območju letališke steze, zemljišč za 

izgradnjo dovozne poti in vodohrana  Dolenja Straža. 

 

-  nakup nematerialnega premoženja 682 EUR (podaljšanje licenc za programe) 

 

                  

- projektna dokumentacija, študije, investicijski nadzor  pri izvajanju investicij 100.591 EUR 

(novogradnje in rekonstrukcije JR, izgradnja ter rekonstrukcije  kanalizacije in vodovoda, hidravličnih 

izboljšav sistema pitne vode, gradnja ceste in pločnika Straža-Hruševec, GC Zalog, sprememba in 

dopolnitev OPN Straža in OPPN GC Zalog). 

 

 

Pregled investicijskih odhodkov po proračunskih postavkah: 

 

Opis 
Znesek v 

breme 

01013 - Nakup računalnikov in licenčne opreme 2.257,59 

01014 - Nakup opreme 1.175,99 

04011 - Poslovni prostori na naslovu Na Žago 5, Straža 1.492,32 

04012 - Dom partizana 23.628,25 

06028 - Nakup računalnikov in programske opreme 3.814,81 

06053 - Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat 1.421,48 

13002 - Preplastitve 238.388,00 

13004 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 33.881,87 

13022 - Postavitev novih avtobusnih postajališč 8.912,16 

13027 - Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 1.931,50 

13029 - Rekonstrukcija ceste Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203) 0,00 

13030 - Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 8.603,07 

13034 - Ureditev centra Straže 4.697,00 

13035 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) 913.120,35 

13036 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043) 0,00 

13040 - JR Straža-Hruševec (LC 295053) 50.405,53 

13044 - Cestno omrežje v GC Zalog 8.723,00 

13054 - Ureditev centra Straže - JR 488,00 

13059 - Prestavitev bazne postaje iz centra Straže 14.075,06 

13060 - JR Podgora 0,00 

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

Na žago 19.367,95 

13063 - JR v ulici Stara cesta, Pod Srobotnikom in Na žago 923,87 

13064 - Obnova pločnikov ob regionalnih cestah 20.074,34 

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

kulturnih in vinogradniških poti 524,60 

14029 - Ureditev prireditvenega prostora 5.320,61 

14038 - Pomoli in dostopi na reki Krki 3.872,28 

15002 - Ekološki otoki - gradbena dela 3.309,04 

15003 - Nakup zabojnikov in kompostnikov 1.871,00 

15010 - Rekonstrukcija kanalizacije 5.452,32 



 

19 

 

15013 - Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD 1.217,25 

15017 - Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 9.123,05 

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 542,50 

15045 - Financiranje izgradnje CEROD II 100,63 

15051 - Ureditev centra Straže - kanalizacija 900,00 

15053 - Urejanje biotopov 38.409,83 

15054 - Kanalizacija Podgora 0,00 

15055 - Izgradnja sekundarne kanalizacije 6.863,46 

15056 - Izgradnja kanalizacije v ulici Stara cesta, Pod Srobotnikom in Na žago 13.036,06 

16005 - Občinski prostorski načrt 16.421,56 

16023 - Nakup zemljišč v Občini Straža 38.283,03 

16031 - Okoljsko poročilo za OPN in OPPN 3.904,00 

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 435.731,16 

16044 - Gospodarska cona Zalog - GJI 7.414,10 

16049 - Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 76.534,92 

16057 - Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliška vežica-režijski obrat 2.493,55 

16059 - Športni park Breza-režijski obrat 353,80 

16069 - Urejanje statusa kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih 15.886,50 

16072 - Ureditev centra Straže - vodovod 904,00 

16074 - Izgradnja sekundarnih vodovodov 21.104,24 

16076 - Izdelava projektne dokumentacije 16.225,60 

16079 - Postavitev strelišča z električnimi tarčami v Domu partizana 67.627,54 

16082 - Sanacija kapelice Loke 15.246,55 

18011 - Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži 2.829,79 

18016 - Prireditve v Občini Straža 3.400,50 

18044 - Kulturni dom v Straži 230,00 

18050 - Mlin v Vavti vasi 1.356,60 

19012 - OŠ - investicijsko vzdrževanje 12.268,67 

19022 - Nabava opreme za vrtec 29.681,98 

19031 - Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 5.860,92 

skupaj 2.221.683,78 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 18.271 

 

Investicijski transferi so izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 

investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, 

nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko 

vzdrževanje, obnove in drugo. 

 

Investicijski transferi v letu 2019 znašajo skupaj 18.271 EUR, to je 31,0 %  glede na veljavni proračun 

2019 in 36,3 % glede na leto 2018. 

 

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

Vrednost: 9.900 

V letu 2019 so znašali  skupaj 9.900 EUR, in sicer: 
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- nakazilo Župniji  Vavta vas po pogodbi o sofinanciranju obnove cerkva in spremljajočih objektov. 

 

 

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 8.371 

V letu 2019 so znašali 8.371 EUR, in sicer: 

- nakazilo OŠ Vavta vas - sofinanciranje nakupa računalniške opreme 6.663 EUR in sofinanciranje 

preureditve WC v igralnici vrtca 1.708 EUR. 

 

 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 

 

 

Na dan 31.12.2019 so bili prihodki tekočega leta realizirani v višini 4.579.945 EUR, odhodki tekočega 

leta pa v višini 4.401.059 EUR. Razlika v višini 178.886 EUR predstavlja proračunski presežek 

(presežek prihodkov nad odhodki). 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

 

Na računu finančnih terjatev in naložb se evidentirajo vsi prejemki in izdatki, ki se nanašajo na dana 

posojila in prejeta vračila danih posojil ter spremembe - povečanje ali prodajo kapitalskih deležev. 

 

V letu 2019 ne beležimo prometa v računu finančnih terjatev in naložb. 

 

 

 C.  RAČUN FINANCIRANJA 

 

 

V računu financiranja se evidentira zadolževanje občine  - najemanje in odplačevanje kreditov, ter 

sprememba stanja sredstev na računih. 

 

V januarju 2019  je občina najela okvirni kredit  v višini  600.000 EUR pri poslovni banki Unicredit 

banka Slovenija d.d. in ga do konca leta tudi v celoti vrnila. 

 

 V decembru 2019 je občina od MGRT prejela povratna sredstva (knjižijo se kot dolgoročni kredit) za 

sofinanciranje projekta »Izgradnja sekundarnega vodovoda, JR in asfaltiranje JP v naselju Hruševec« v 

višini 2.671 EUR. 

Sredstva bo občina začela vračati 15.3.2021 in jih bo vrnila v 18 polletnih obrokih. 

 

 V letu 2019 je bilo odplačano  skupaj 79.667 EUR – to je dvanajst obrokov  glavnice dolgoročnega 

kredita, ki ga je občina najela v letu 2015 z odplačilno dobo 10 let in enajst obrokov glavnice 

dolgoročnega kredita prav tako z odplačilno dob 10 let, ki ga je občina najela v decembru 2018. 

 

Sprememba stanja sredstev na računih v zaključnem računu proračuna občine za leto 2019 znaša 

104.890 EUR (presežek prihodkov nad odhodki 178.886 EUR minus razlika med najetim in odplačanim 

dolgoročnim kreditom -73.996 EUR). 
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Izračun presežka Občine Straža po ZFisP  za leto 2019: 

 

Iz poslovnih knjig je razvidno, da ob zaključku razredov 4, 5 in 7 Občina Straža v proračunskem letu 

2019 izkazuje tekoči presežek  poslovanja v višini 104.890 EUR. 

 

Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu 

s 54. členom ZFisP (v nadaljevanju: Presežki po ZFisP) izračunajo tako, da izračunane presežke po 

denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila 

glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Izračunane presežke po 

ZFisP mora občina voditi na posebnem podkontu v  okviru konta 9009 splošni sklad za drugo 

(priporočen podkonto 900950 Presežki po ZFisP). 

 

Tabela : Izračun presežka 

Ugotovljen presežek proračunskega leta 

Razlika med razredi 7, 4 in 5 na dan 

31.12.2019 104.890 

Neplačane obveznosti proračunskega 

leta 2019 (ki se prenesejo v leto 2020) 

Razred 2 (kratkoročne obveznosti) na 

dan 31.12.2019 -990.984 

Splošna proračunska rezerva 

Stanje proračunskega sklada na dan 

31.12.2019 -56.842 

Neporabljena namenska sredstva na dan 

31.12.2019, ki se prenašajo v leto 2020) 

Konti skupine 990 (izvenbilančna 

evidenca) na dan 31.12.2019 -8.071 

Razlika   -951.007 

 

 

Iz izračuna v zgornji tabeli sledi, da Občina Straža v proračunskem letu 2019 ne bo izkazovala presežka 

po ZFisP, saj bo ugotovljen  presežek namenila za neplačane obveznosti iz proračunskega leta 2019, ki 

jih bo skladno z zakonsko določenimi roki poravnala v začetku proračunskega let 2020.   

 

 

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI 

 

Župan Občine Straža je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2019 (Uradni 

list RS, št. 65/2018) prerazporejal sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če 

se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če 

to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij. 

Župan je tudi pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega 

glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi programi do višine 20 % in da prerazporedi 

sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20 % 

posameznega področja. Seznam prerazporeditev je razviden iz spodnje tabele: 

 

Datum dok. 
Štev. 

dok. 
Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

02.01.2019 

0001-

2019 PP    06002 

Priprava vlog na razpise in 

ostalo svetovanje PP    04012 Dom partizana 2.000,00 

    KONTO 402199 

Drugi posebni materiali in 

storitve KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

03.01.2019 
0003-
2019 PP    15045 

Financiranje izgradnje CEROD 
II PP    15053 Urejanje biotopov 7.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420600 Nakup zemljišč   

03.01.2019 

0004-

2019 PP    23002 Tekoča proračunska rezerva PP    04012 Dom partizana 4.000,00 

    KONTO 409000 

Splošna proračunska 

rezervacija KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav   

03.01.2019 

0005-

2019 PP    01001 

Sejnine svetnikov in 

odbornikov PP    01013 

Nakup računalnikov in licenčne 

opreme 1.000,00 
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    KONTO 402905 

Sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov KONTO 420202 

Nakup strojne računalniške 

opreme   

03.01.2019 

0006-

2019 PP    01001 

Sejnine svetnikov in 

odbornikov PP    01013 

Nakup računalnikov in licenčne 

opreme 300,00 

    KONTO 402905 

Sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov KONTO 420202 

Nakup strojne računalniške 

opreme   

07.01.2019 

0010-

2019 PP    19036 Gradnja novega vrtca PP    19022 Nabava opreme za vrtec 30.000,00 

    KONTO 420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave   

09.01.2019 

0009-

2019 PP    07001 

Usposabljanje enot in služb 

civilne zaščite PP    07013 

Prehrana gasilcev, pripadnikov 

CZ-izobraževanje 200,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402010 
Hrana, storitve menz in 
restavracij   

23.01.2019 

0015-

2019 PP    13036 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje v Podgori (LC 

295043) PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 45.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje   

23.01.2019 

0016-

2019 PP    16023 

Nakup zemljišč v Občini 

Straža PP    16069 

Urejanje statusa kategoriziranih 

cest po zasebnih zemljiščih 4.000,00 

    KONTO 420600 Nakup zemljišč KONTO 420600 Nakup zemljišč   

23.01.2019 
0018-
2019 PP    23002 Tekoča proračunska rezerva PP    17001 Zdravstveni dom 4.000,00 

    KONTO 409000 

Splošna proračunska 

rezervacija KONTO 402002 

Storitve varovanja zgradb in 

prostorov   

24.01.2019 

0019-

2019 PP    18022 

Pomoč posameznikom, 

društvom (invalidi,…) PP    04012 Dom partizana 480,00 

    KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam KONTO 402205 

Telefon, teleks, faks, elektro 

nska pošta   

01.02.2019 

0023-

2019 PP    13036 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje v Podgori (LC 

295043) PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 3.000,00 

    KONTO 420801 Investicijski nadzor KONTO 420801 Investicijski nadzor   

06.02.2019 

0024-

2019 PP    06011 

Električna energija in ostali 

obrat. stroški - občina PP    06006 Čistilni material in storitve 80,00 

    KONTO 402201 
Poraba kuriv in stroški ogreva 
nja KONTO 402001 Čistilni material in storitve   

06.02.2019 

0025-

2019 PP    04002 Objava občinskih predpisov PP    04012 Dom partizana 610,00 

    KONTO 402006 Stroški oglaševalskih storitev KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

19.02.2019 

0026-

2019 PP    13027 

Investicijsko vzdrževanja 

lesenega mostu - Loke PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 49.000,00 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 420401 Novogradnje   

19.02.2019 

0026-

2019 PP    15017 

Kanalizacija Straža-Hruševec 

(LC 295053) PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 10.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje   

19.02.2019 

0026-

2019 PP    13036 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje v Podgori (LC 

295043) PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 800,00 

    KONTO 420801 Investicijski nadzor KONTO 420801 Investicijski nadzor   

07.03.2019 
0027-
2019 PP    13064 

Obnova pločnikov ob 
regionalnih cestah PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 
295053) 5.000,00 

    KONTO 420501 Obnove KONTO 420401 Novogradnje   
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07.03.2019 

0027-

2019 PP    13044 Cestno omrežje v GC Zalog PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 8.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0027-

2019 PP    13030 

Javna razsvetljava - 

novogradnje in rekonstrukcije PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 15.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0027-

2019 PP    13030 

Javna razsvetljava - 

novogradnje in rekonstrukcije PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 15.000,00 

    KONTO 420501 Obnove KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 
0027-
2019 PP    13027 

Investicijsko vzdrževanja 
lesenega mostu - Loke PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 
295053) 1.000,00 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0027-

2019 PP    13042 

Rekonstrukcija ceste R2-
419/1203 skozi naselje Vavta 

vas od km 5.400 do km 6.100 PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 
kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 33.000,00 

    KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 
0027-
2019 PP    13042 

Rekonstrukcija ceste R2-

419/1203 skozi naselje Vavta 
vas od km 5.400 do km 6.100 PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 
295053) 10.000,00 

    KONTO 420600 Nakup zemljišč KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 
0027-
2019 PP    13067 JR v naselju Vavta vas PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 
295053) 13.000,00 

    KONTO 420501 Obnove KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0027-

2019 PP    19036 Gradnja novega vrtca PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 70.000,00 

    KONTO 420600 Nakup zemljišč KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0027-

2019 PP    19036 Gradnja novega vrtca PP    13035 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje Straža-Hruševec (LC 

295053) 21.000,00 

    KONTO 420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0030-

2019 PP    13038 

Ureditev površin za pešce in 

kolesarje v naselju Potok 

(LC295081) PP    13040 JR Straža-Hruševec (LC 295053) 5.000,00 

    KONTO 420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija KONTO 420401 Novogradnje   

07.03.2019 

0030-

2019 PP    13061 Letališče Straža PP    13040 JR Straža-Hruševec (LC 295053) 10.000,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 420401 Novogradnje   

22.03.2019 

0029-

2019 PP    14009 Celostna podoba Občine PP    14018 

Sofinanciranje inovativnosti v 

podjetništvu 350,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   

02.04.2019 
0034-
2019 PP    16005 Občinski prostorski načrt PP    16076 

Izdelava projektne 
dokumentacije 5.000,00 

    KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija   

02.04.2019 

0034-

2019 PP    16031 

Okoljsko poročilo za OPN in 

OPPN PP    16076 

Izdelava projektne 

dokumentacije 3.000,00 

    KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija   

02.04.2019 

0034-

2019 PP    16073 

Strokovne podlage in študije 

pri prostorskem načrtovanju PP    16076 

Izdelava projektne 

dokumentacije 3.000,00 
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    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija   

08.04.2019 
0036-
2019 PP    16057 

Vzdrževalna dela na 

pokopališčih in Mrliška 
vežica-režijski obrat PP    16082 Sanacija kapelice Loke 612,36 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

17.04.2019 

0039-

2019 PP    15048 

Kanalizacija v Gospodarski 

coni Zalog PP    16074 

Izgradnja sekundarnih 

vodovodov 16.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje   

24.04.2019 

0040-

2019 PP    14001 

Sofinanciranje delovanja 

Razvojnega  centra Novo m PP    14006 

Sofinanciranje realnih obresti za 

posojila podjetn 100,00 

    KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne 

zavode-za izdatke za blago in 
stori KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

24.04.2019 

0040-

2019 PP    14001 

Sofinanciranje delovanja 

Razvojnega  centra Novo m PP    14003 

Stroški delovanja Garancijske 

sheme 42,63 

    KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne 
zavode-za izdatke za blago in 

stori KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

08.05.2019 

0041-

2019 PP    17006 

Prispevek za obv.zdravstvene 

zavarovanje za nezavarovane 

osebe PP    17001 Zdravstveni dom 2.000,00 

    KONTO 413105 

Prispevek v ZZZS za 

zdravstv.zavar.oseb, ki ga 

pl.občine KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov   

15.05.2019 
0042-
2019 PP    18048 Mladinski dom Rumanja vas PP    19012 OŠ - investicijsko vzdrževanje 3.600,00 

    KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

30.05.2019 

0044-

2019 PP    13047 

Zimsko vzdrževanje lokalnih 

cest, javnih poti in mostov - 

režijski obrat PP    11009 

Tekoče vzdrževanje  gozdnih 

cest 1.200,00 

    KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov   

18.06.2019 

0046-

2019 PP    18048 Mladinski dom Rumanja vas PP    16082 Sanacija kapelice Loke 1.969,08 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

19.06.2019 

0047-

2019 PP    04012 Dom partizana PP    04011 

Poslovni prostori na naslovu Na 

Žago 5, Straža 2.000,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave   

24.06.2019 

0048-

2019 PP    18015 Novoletna obdaritev otrok PP    19013 

Sofinanciranje Glasbene šole 

Marjana Kozine Novo 590,00 

    KONTO 412000 
Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-
za izdatke za blago in stori   

24.06.2019 

0048-

2019 PP    18044 Kulturni dom v Straži PP    19013 

Sofinanciranje Glasbene šole 

Marjana Kozine Novo 828,58 

    KONTO 402500 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

24.06.2019 
0048-
2019 PP    18044 Kulturni dom v Straži PP    18002 

Sofinanciranje dejavnosti 
splošne knjižnice KMJ NM 387,00 

    KONTO 402500 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

24.06.2019 
0048-
2019 PP    18044 Kulturni dom v Straži PP    18011 

Sofinanciranje krajevne 
knjižnice v Straži 1.576,00 

    KONTO 402500 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

27.06.2019 

0050-

2019 PP    14009 Celostna podoba Občine PP    03001 Sodelovanje z občinami v tujini 200,00 
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    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   

27.06.2019 

0050-

2019 PP    14009 Celostna podoba Občine PP    03001 Sodelovanje z občinami v tujini 40,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco   

10.07.2019 
0052-
2019 PP    19011 

Sofinanciranje stroškov OŠ 
Dragotin Kette Novo mesto PP    18018 Hiša kulture 120,00 

    KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne 

zavode-za izdatke za blago in 

stori KONTO 402200 Električna energija   

10.07.2019 

0053-

2019 PP    13047 

Zimsko vzdrževanje lokalnih 
cest, javnih poti in mostov - 

režijski obrat PP    13046 

Tekoče vzdrževanje lokalnih 
cest, javnih poti in mostov - 

režijski obrat 6.600,00 

    KONTO 402503 
Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov   

10.07.2019 

0053-

2019 PP    16060 

Stadion Vavta vas-režijski 

obrat PP    13046 

Tekoče vzdrževanje lokalnih 
cest, javnih poti in mostov - 

režijski obrat 4.000,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov   

10.07.2019 

0053-

2019 PP    16057 

Vzdrževalna dela na 

pokopališčih in Mrliška 

vežica-režijski obrat PP    13046 

Tekoče vzdrževanje lokalnih 

cest, javnih poti in mostov - 

režijski obrat 4.000,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov   

15.07.2019 

0054-

2019 PP    19011 

Sofinanciranje stroškov OŠ 

Dragotin Kette Novo mesto PP    20010 

Enkratna socialna denarna 

pomoč občanom 1.500,00 

    KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne 

zavode-za izdatke za blago in 
stori KONTO 411299 

Drugi transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti   

15.07.2019 

0055-

2019 PP    01003 Nagrada podžupana PP    01014 Nakup opreme 1.000,00 

    KONTO 402905 

Sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov KONTO 420238 

Nakup telekomunikacijske 

opreme   

17.07.2019 

0056-

2019 PP    19016 

Rekonstrukcija in posodobitev 

športnega parka PP    19037 

Sofinanciranje delavnice 

robotika 150,00 

    KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam   

19.07.2019 

0057-

2019 PP    11004 

Pomoč za komasacijo 

kmetijskih in gozdnih zemljišč PP    11001 

Investicije na kmetijskih 
gospodarstvih za primarno kmet. 

Proizvodnjo 500,00 

    KONTO 410217 
Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu   

19.07.2019 

0057-

2019 PP    11010 

Pomoč pri plačilu zavarovalnih 

premij PP    11001 

Investicije na kmetijskih 
gospodarstvih za primarno kmet. 

Proizvodnjo 200,00 

    KONTO 410217 
Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu   

19.07.2019 

0057-

2019 PP    11002 

Varstvo tradicionalne krajine 

in stavb PP    11001 

Investicije na kmetijskih 

gospodarstvih za primarno kmet. 

Proizvodnjo 500,00 

    KONTO 410217 
Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu   

19.07.2019 

0057-

2019 PP    11005 

Investicije v dopolnilne 

dejavnosti na kmetijskih 

gospodarstvih PP    11001 

Investicije na kmetijskih 

gospodarstvih za primarno kmet. 

Proizvodnjo 2.270,00 

    KONTO 410217 
Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu   

19.07.2019 

0057-

2019 PP    11016 

Podpora delovanju društev s 

področja kmetijstva in razvoja 

podeželja PP    11001 

Investicije na kmetijskih 

gospodarstvih za primarno kmet. 

Proizvodnjo 2.000,00 
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    KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu   

19.07.2019 
0057-
2019 PP    11015 

Pomoč za izobraževanje 

dijakov in študentov v kmet. 
Izobraž. programih PP    11001 

Investicije na kmetijskih 

gospodarstvih za primarno kmet. 
Proizvodnjo 600,00 

    KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu KONTO 410217 

Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu   

23.07.2019 

0058-

2019 PP    16009 

Občinski podrobni prostorski 

načrti-OPPN PP    16023 Nakup zemljišč v Občini Straža 19.000,00 

    KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija KONTO 420600 Nakup zemljišč   

31.07.2019 
0059-
2019 PP    13042 

Rekonstrukcija ceste R2-

419/1203 skozi naselje Vavta 
vas od km 5.400 do km 6.100 PP    13049 Talne označbe - režijski obrat 5.000,00 

    KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov   

01.08.2019 
0060-
2019 PP    16049 

Vodovod Straža-Hruševec (LC 
295053) PP    16025 

Urejanje geodetskih evidenc 

(postavitev mejnikov, stroški 
parcelacije, urejanje ZK stanja) 8.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 402113 

Geodetske storitve, parcelacije, 

cenitve in druge podobne st   

01.08.2019 
0061-
2019 PP    04009 

Cenitve nepremičnin za 
prodajo in nakup PP    04007 

Sodni postopki, notarske storitve 
in stroški izvršb 400,00 

    KONTO 402113 

Geodetske storitve, parcelacije, 

cenitve in druge podobne st KONTO 402920 

Sodni stroški, storitve 

odvetnikov,notarjev in drugo   

01.08.2019 
0062-
2019 PP    06028 

Nakup računalnikov in 
programske opreme PP    06031 Varovanje zgradb in prostorov 500,00 

    KONTO 420202 

Nakup strojne računalniške 

opreme KONTO 402002 

Storitve varovanja zgradb in 

prostorov   

01.08.2019 

0063-

2019 PP    19011 

Sofinanciranje stroškov OŠ 

Dragotin Kette Novo mesto PP    17001 Zdravstveni dom 750,00 

    KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne 

zavode-za izdatke za blago in 

stori KONTO 402002 

Storitve varovanja zgradb in 

prostorov   

26.08.2019 
0066-
2019 PP    06038 

Nakup telefonskih aparatov  - 
občinska uprava PP    06017 

Stroški seminarjev in strokovnih 
usposabljanj zaposlenih 500,00 

    KONTO 420238 

Nakup telekomunikacijske 

opreme KONTO 402907 

Izdatki za strokovno 

izobraževanje zaposlenih   

26.08.2019 
0066-
2019 PP    01003 Nagrada podžupana PP    01008 

Materialni stroški za 
funkcionarje (tudi reprezentanca) 200,00 

    KONTO 402402 Stroški prevoza v državi KONTO 402907 

Izdatki za strokovno 

izobraževanje zaposlenih   

03.09.2019 
0067-
2019 PP    01003 Nagrada podžupana PP    03001 Sodelovanje z občinami v tujini 2.000,00 

    KONTO 402905 

Sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco   

03.09.2019 

0067-

2019 PP    04010 Poslovna in druga darila PP    04014 

Promocija in pokroviteljstvo-

županova sredstva 1.000,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam   

03.09.2019 

0067-

2019 PP    06010 

Drugi splošni material in  

storitve PP    06023 

Tekoče vzdrževanje 

komunik.opr. in računalnikov 2.000,00 

    KONTO 402099 
Drugi splošni material in 
storitve KONTO 402514 

Tekoče vzdrževanje licenčne 
programske opreme   

06.09.2019 

0070-

2019 PP    16060 

Stadion Vavta vas-režijski 

obrat PP    16059 Športni park Breza-režijski obrat 4.000,00 

    KONTO 402503 
Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 
dokumentacija   
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06.09.2019 

0070-

2019 PP    16057 

Vzdrževalna dela na 

pokopališčih in Mrliška 

vežica-režijski obrat PP    16059 Športni park Breza-režijski obrat 2.000,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 
dokumentacija   

06.09.2019 

0070-

2019 PP    06053 

Oprema komunalne dejavnosti 

- režijski obrat PP    16059 Športni park Breza-režijski obrat 4.000,00 

    KONTO 420299 
Nakup druge opreme in 
napeljav KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 
dokumentacija   

06.09.2019 

0070-

2019 PP    06022 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov PP    06023 

Tekoče vzdrževanje 

komunik.opr. in računalnikov 72,00 

    KONTO 402500 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov KONTO 402510 

Tekoče vzdrževanje 

komunikacijske opreme   

06.09.2019 
0070-
2019 PP    06022 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 
objektov PP    06023 

Tekoče vzdrževanje 
komunik.opr. in računalnikov 2.400,00 

    KONTO 402500 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov KONTO 402515 

Tekoče vzdrževanje strojne 

računalniške opreme   

10.09.2019 

0071-

2019 PP    19036 Gradnja novega vrtca PP    19002 

Doplačilo razlike med ceno 
programov vrtcev in plačili 

staršev (vrtci izven občine) 28.000,00 

    KONTO 420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija KONTO 411921 

Plačilo razlike med ceno 

programov v vrtcih in plačili 
starš   

10.09.2019 

0071-

2019 PP    19036 Gradnja novega vrtca PP    19006 

Materialni stroški - OŠ Vavta 

vas 5.850,00 

    KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija KONTO 402504 Zavarovalne premije za objekte   

10.09.2019 
0071-
2019 PP    16009 

Občinski podrobni prostorski 
načrti-OPPN PP    16076 

Izdelava projektne 
dokumentacije 5.000,00 

    KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija   

10.09.2019 

0071-

2019 PP    16036 

Vodovod na območju 
Dolenjske - hidravlične 

izboljšave PP    16076 

Izdelava projektne 

dokumentacije 32.000,00 

    KONTO 420899 

Plačilo drugih storitev in 

dokumentacije KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija   

10.09.2019 

0071-

2019 PP    16069 

Urejanje statusa 
kategoriziranih cest po 

zasebnih zemljiščih PP    16076 

Izdelava projektne 

dokumentacije 5.000,00 

    KONTO 402113 
Geodetske storitve, parcelacije, 
cenitve in druge podobne st KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 
dokumentacija   

10.09.2019 

0071-

2019 PP    16083 Vodovod Podgora PP    16076 

Izdelava projektne 

dokumentacije 10.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija   

11.09.2019 

0072-

2019 PP    15045 

Financiranje izgradnje CEROD 

II PP    15040 Subvencioniranje cen GJS 8.000,00 

    KONTO 420899 

Plačilo drugih storitev in 

dokumentacije KONTO 410000 

Subvencioniranje cen javnim 

podjetjem   

17.09.2019 
0074-
2019 PP    15051 

Ureditev centra Straže - 
kanalizacija PP    16072 Ureditev centra Straže - vodovod 200,00 

    KONTO 420899 

Plačilo drugih storitev in 

dokumentacije KONTO 420899 

Plačilo drugih storitev in 

dokumentacije   

17.09.2019 
0075-
2019 PP    18022 

Pomoč posameznikom, 
društvom (invalidi,…) PP    18016 Prireditve v Občini Straža 580,00 

    KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   

17.09.2019 

0075-

2019 PP    18025 

Športna dejavnost kot 

preventivni program zdravja PP    18016 Prireditve v Občini Straža 400,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   
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17.09.2019 

0076-

2019 PP    18022 

Pomoč posameznikom, 

društvom (invalidi,…) PP    18016 Prireditve v Občini Straža 320,00 

    KONTO 412000 
Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam KONTO 402002 

Storitve varovanja zgradb in 
prostorov   

17.09.2019 

0077-

2019 PP    18017 

Sofinanciranje dejavnosti 

društev (delo z mladimi) PP    19014 

Sofinanciranje Posvetovalnice za 

otroke in starše 950,00 

    KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

17.09.2019 
0077-
2019 PP    17007 

Plačilo po pogodbah o delu za 
obdukcije in mrliško službo PP    19014 

Sofinanciranje Posvetovalnice za 
otroke in starše 800,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

17.09.2019 
0078-
2019 PP    17007 

Plačilo po pogodbah o delu za 
obdukcije in mrliško službo PP    18018 Hiša kulture 480,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402200 Električna energija   

17.09.2019 

0079-

2019 PP    17007 

Plačilo po pogodbah o delu za 

obdukcije in mrliško službo PP    19009 

Regresiranje prevozov v OŠ za 

otroke s posebnimi potrebami 1.000,00 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 411900 Regresiranje prevozov v šolo   

20.09.2019 
0081-
2019 PP    19020 Računalniška oprema PP    19006 

Materialni stroški - OŠ Vavta 
vas 945,00 

    KONTO 432300 

Investicijski transferi javnim 

zavodom KONTO 402305 

Zavarovalne premije za motorna  

vozila   

24.09.2019 
0082-
2019 PP    13044 Cestno omrežje v GC Zalog PP    13017 

Banka cestnih podatkov in 
kategorizacija cest 2.100,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

25.09.2019 

0083-

2019 PP    06008 

Stroški objav in oglaševalskih 

storitev PP    06032 Založniške in tiskarske storitve 244,22 

    KONTO 402006 Stroški oglaševalskih storitev KONTO 402003 Založniške in tiskarske storitve   

30.09.2019 

0085-

2019 PP    06018 

Plačilo za delo preko 

štud.servisa in za obvezno 

prakso PP    06036 Plačilo po pogodbi o delu 200,00 

    KONTO 402099 
Drugi splošni material in 
storitve KONTO 402902 Plačila po pogodbah o delu   

30.09.2019 

0085-

2019 PP    06018 

Plačilo za delo preko 

štud.servisa in za obvezno 

prakso PP    06036 Plačilo po pogodbi o delu 200,00 

    KONTO 402903 
Plačila za delo preko študents 
kega servisa KONTO 402902 Plačila po pogodbah o delu   

02.10.2019 

0101-

2019 PP    16078 

Analize in ostali stroški po 

požaru-Ekosistemi PP    16076 

Izdelava projektne 

dokumentacije 3.200,00 

    KONTO 402199 
Drugi posebni materiali in 
storitve KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 
dokumentacija   

04.10.2019 

0086-

2019 PP    23002 Tekoča proračunska rezerva PP    22001 Domače zadolževanje 2.000,00 

    KONTO 409000 

Splošna proračunska 

rezervacija KONTO 403101 

Plačilo obresti od 

dolgoroč.kreditov-poslovnim 

bankam   

17.10.2019 

0087-

2019 PP    19036 Gradnja novega vrtca PP    20003 

Regresiranje oskrbe v zavodih za 

ostarele - splošni in posebni 

zavodi 10.000,00 

    KONTO 420600 Nakup zemljišč KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   

17.10.2019 

0087-

2019 PP    18044 Kulturni dom v Straži PP    20003 

Regresiranje oskrbe v zavodih za 
ostarele - splošni in posebni 

zavodi 5.000,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   

17.10.2019 

0087-

2019 PP    19022 Nabava opreme za vrtec PP    19003 

Financiranje drugih programov 

in stroškov v vrtcih 3.000,00 

    KONTO 432300 

Investicijski transferi javnim 

zavodom KONTO 413300 

Tekoči transferi v javne zavode-

sredstva za plače in druge i   
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17.10.2019 

0087-

2019 PP    19020 Računalniška oprema PP    19003 

Financiranje drugih programov 

in stroškov v vrtcih 2.000,00 

    KONTO 432300 
Investicijski transferi javnim 
zavodom KONTO 413300 

Tekoči transferi v javne zavode-
sredstva za plače in druge i   

17.10.2019 

0087-

2019 PP    18054 

Vzdrževalna dela na 

Dularjevem mlinu PP    18018 Hiša kulture 470,00 

    KONTO 420501 Obnove KONTO 402603 

Najemnine in zakupnine za 

druge objekte   

17.10.2019 
0087-
2019 PP    18054 

Vzdrževalna dela na 
Dularjevem mlinu PP    19008 Regresiranje prevozov v šolo 6.290,00 

    KONTO 420501 Obnove KONTO 411900 Regresiranje prevozov v šolo   

17.10.2019 

0087-

2019 PP    18054 

Vzdrževalna dela na 

Dularjevem mlinu PP    19006 

Materialni stroški - OŠ Vavta 

vas 3.000,00 

    KONTO 420501 Obnove KONTO 413302 
Tekoči transferi v javne zavode-
za izdatke za blago in stori   

21.10.2019 

0088-

2019 PP    15056 

Izgradnja kanalizacije v ulici 

Stara cesta, Pod Srobotnikom 

in Na žago PP    15027 Vodenje katastra GJI 3.600,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

21.10.2019 

0088-

2019 PP    06058 Varnost in zdravje pri delu PP    06009 Računalniške storitve 350,00 

    KONTO 402199 
Drugi posebni materiali in 
storitve KONTO 402007 Računalniške storitve   

21.10.2019 

0088-

2019 PP    07002 

Opremljanje enot in služb 

civilne zaščite PP    07019 

Sofinanciranje dejavnosti 

Gasilske zveze Novo mesto 1.000,00 

    KONTO 420299 
Nakup druge opreme in 
napeljav KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam   

25.10.2019 

0089-

2019 PP    15040 Subvencioniranje cen GJS PP    15039 

Sredstva za vodenje analitičnih 

evidenc GJI pri Komunali NM 50,00 

    KONTO 410000 

Subvencioniranje cen javnim 

podjetjem KONTO 402008 

Računovodske, knjigovodske in 

revizorske storitve   

25.10.2019 
0089-
2019 PP    13027 

Investicijsko vzdrževanja 
lesenega mostu - Loke PP    13006 Urejanje mirujočega prometa 170,00 

    KONTO 420899 

Plačilo drugih storitev in 

dokumentacije KONTO 402603 

Najemnine in zakupnine za 

druge objekte   

07.11.2019 
0091-
2019 PP    04002 Objava občinskih predpisov PP    06014 Poštnina in kurirske storitve 650,00 

    KONTO 402006 Stroški oglaševalskih storitev KONTO 402206 Poštnina in kurirske storitve   

07.11.2019 

0091-

2019 PP    06010 

Drugi splošni material in  

storitve PP    06023 

Tekoče vzdrževanje 

komunik.opr. in računalnikov 800,00 

    KONTO 402099 
Drugi splošni material in 
storitve KONTO 402510 

Tekoče vzdrževanje 
komunikacijske opreme   

15.11.2019 

0092-

2019 PP    17001 Zdravstveni dom PP    20005 Sofinanciranje stanarin 1.200,00 

    KONTO 402200 Električna energija KONTO 411920 Subvencije stanarin   

18.11.2019 
0093-
2019 PP    16069 

Urejanje statusa 

kategoriziranih cest po 
zasebnih zemljiščih PP    18050 Mlin v Vavti vasi 4.300,00 

    KONTO 402920 

Sodni stroški, storitve 

odvetnikov, notarjev in drugo KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

18.11.2019 
0093-
2019 PP    06022 

Tekoče vzdrževanje poslovnih 
objektov PP    06023 

Tekoče vzdrževanje 
komunik.opr. in računalnikov 600,00 

    KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov KONTO 402514 

Tekoče vzdrževanje licenčne 

programske opreme   

26.11.2019 

0095-

2019 PP    16009 

Občinski podrobni prostorski 

načrti-OPPN PP    16005 Občinski prostorski načrt 813,56 

    KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija KONTO 420804 

Načrti in druga projektna 

dokumentacija   

26.11.2019 

0096-

2019 PP    14038 Pomoli in dostopi na reki Krki PP    11017 

Sofinanciranje kastracij in 

sterilizacij muc 210,00 
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    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 411999 

Drugi transferi posameznikom in 

gospodinjstvom   

27.11.2019 

0097-

2019 PP    16040 Rekonstrukcije vodovodov PP    16035 

Regresiranje prevozov pitne 

vode 700,00 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 410200 

Subvencioniranje cen privatnim 

podjetjem in zasebnikom   

27.11.2019 

0097-

2019 PP    15040 Subvencioniranje cen GJS PP    15027 Vodenje katastra GJI 105,00 

    KONTO 410000 
Subvencioniranje cen javnim 
podjetjem KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

27.11.2019 

0097-

2019 PP    15010 Rekonstrukcija kanalizacije PP    15003 

Nakup zabojnikov in 

kompostnikov 1.400,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav   

27.11.2019 

0097-

2019 PP    15010 Rekonstrukcija kanalizacije PP    15013 

Nakup in vzdrževanje opreme v 

najemu CeROD 1.700,00 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav   

27.11.2019 
0097-
2019 PP    15012 Čistilna naprava Straža PP    15013 

Nakup in vzdrževanje opreme v 
najemu CeROD 2.000,00 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

27.11.2019 
0098-
2019 PP    18053 Čolnarna in kopališče v Straži PP    18050 Mlin v Vavti vasi 3.600,00 

    KONTO 420899 

Plačilo drugih storitev in 

dokumentacije KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave   

29.11.2019 

0100-

2019 PP    01003 Nagrada podžupana PP    04010 Poslovna in druga darila 2.615,00 

    KONTO 402905 

Sejnine in pripadajoča 

povračila stroškov KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   

03.12.2019 

0102-

2019 PP    01005 Financiranje političnih strank PP    01001 Sejnine svetnikov in odbornikov 527,91 

    KONTO 412000 
Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam KONTO 402905 

Sejnine in pripadajoča povračila 
stroškov   

03.12.2019 

0102-

2019 PP    13027 

Investicijsko vzdrževanja 

lesenega mostu - Loke PP    13021 Odškodnine 2.590,00 

    KONTO 420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave KONTO 402799 Druge odškodnine in kazni   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    18022 

Pomoč posameznikom, 

društvom (invalidi,…) PP    20003 

Regresiranje oskrbe v zavodih za 
ostarele - splošni in posebni 

zavodi 420,00 

    KONTO 412000 
Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    17001 Zdravstveni dom PP    20003 

Regresiranje oskrbe v zavodih za 

ostarele - splošni in posebni 

zavodi 500,00 

    KONTO 402001 Čistilni material in storitve KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    17001 Zdravstveni dom PP    20003 

Regresiranje oskrbe v zavodih za 
ostarele - splošni in posebni 

zavodi 80,00 

    KONTO 402201 
Poraba kuriv in stroški ogreva 
nja KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    14009 Celostna podoba Občine PP    18011 

Sofinanciranje krajevne 

knjižnice v Straži 296,58 

    KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

05.12.2019 
0103-
2019 PP    16018 

Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov PP    18003 

Sofinanciranje nakupa knjig 
KMJ NM 1.000,00 

    KONTO 420500 

Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   
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05.12.2019 

0103-

2019 PP    16018 

Vzdrževanje stanovanjskih in 

poslovnih prostorov PP    18003 

Sofinanciranje nakupa knjig 

KMJ NM 170,00 

    KONTO 402503 
Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-
za izdatke za blago in stori   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    19002 

Doplačilo razlike med ceno 
programov vrtcev in plačili 

staršev (vrtci izven občine) PP    18002 

Sofinanciranje dejavnosti 

splošne knjižnice KMJ NM 2.111,41 

    KONTO 411921 

Plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili 

starš KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    19001 

Doplačilo razlike med ceno 

programov vrtcev in plačili 

staršev PP    19014 

Sofinanciranje Posvetovalnice za 

otroke in starše 1.040,00 

    KONTO 411921 

Plačilo razlike med ceno 

programov v vrtcih in plačili 

starš KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne zavode-

za izdatke za blago in stori   

05.12.2019 
0103-
2019 PP    14030 Mreža postajališč za avtodome PP    17006 

Prispevek za obv.zdravstvene 

zavarovanje za nezavarovane 
osebe 500,00 

    KONTO 413003 
Sredstva, prenesena drugim 
občinam KONTO 413105 

Prispevek v ZZZS za 

zdravstv.zavar.oseb, ki ga 
pl.občine   

05.12.2019 

0103-

2019 PP    19001 

Doplačilo razlike med ceno 
programov vrtcev in plačili 

staršev PP    19009 

Regresiranje prevozov v OŠ za 

otroke s posebnimi potrebami 190,00 

    KONTO 411921 

Plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili 

starš KONTO 411900 Regresiranje prevozov v šolo   

05.12.2019 

0104-

2019 PP    06053 

Oprema komunalne dejavnosti 

- režijski obrat PP    13050 

Tekoče vzdrževanje javne 

razsvetljave-režijski obrat 4.000,00 

    KONTO 402699 
Druge najemnine, zakupnine in 
licenčnine KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   

05.12.2019 

0104-

2019 PP    06053 

Oprema komunalne dejavnosti 

- režijski obrat PP    13050 

Tekoče vzdrževanje javne 

razsvetljave-režijski obrat 4.500,00 

    KONTO 420299 
Nakup druge opreme in 
napeljav KONTO 402999 Drugi operativni odhodki   

05.12.2019 

0104-

2019 PP    14008 

Tiskanje promocijskega 

gradiva PP    14009 Celostna podoba Občine 8.000,00 

    KONTO 402003 Založniške in tiskarske storitve KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

05.12.2019 
0104-
2019 PP    14038 Pomoli in dostopi na reki Krki PP    14009 Celostna podoba Občine 5.000,00 

    KONTO 420401 Novogradnje KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

05.12.2019 
0105-
2019 PP    06055 

Plača zaposlenih v režijskem 
obratu PP    10004 

Zaposlitev preko javnih del - 
režijski obrat 4,32 

    KONTO 400002 

Dodatki za delo v posebnih 

pogojih KONTO 400000 Osnovne plače   

05.12.2019 

0105-

2019 PP    06055 

Plača zaposlenih v režijskem 

obratu PP    10004 

Zaposlitev preko javnih del - 

režijski obrat 7,83 

    KONTO 400202 

Povračilo stroškov prehrane 

me delom KONTO 400202 

Povračilo stroškov prehrane me 

delom   

05.12.2019 

0105-

2019 PP    06055 

Plača zaposlenih v režijskem 

obratu PP    10004 

Zaposlitev preko javnih del - 

režijski obrat 28,68 

    KONTO 400203 
Povračilo stroškov prevoza na 
delo in z dela KONTO 400203 

Povračilo stroškov prevoza na 
delo in z dela   

05.12.2019 

0105-

2019 PP    06055 

Plača zaposlenih v režijskem 

obratu PP    10004 

Zaposlitev preko javnih del - 

režijski obrat 107,05 

    KONTO 400202 
Povračilo stroškov prehrane 
me delom KONTO 401001 

Prispevek za pokojninsko in in 
validsko zavarovanje   
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05.12.2019 

0105-

2019 PP    06055 

Plača zaposlenih v režijskem 

obratu PP    10004 

Zaposlitev preko javnih del - 

režijski obrat 73,50 

    KONTO 400202 
Povračilo stroškov prehrane 
me delom KONTO 401100 

Prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje   

06.12.2019 

0106-

2019 PP    19025 Financiranje šole v naravi PP    20002 

Financiranje družinskega 

pomočnika 256,28 

    KONTO 413302 

Tekoči transferi v javne 

zavode-za izdatke za blago in 
stori KONTO 413300 

Tekoči transferi v javne zavode-
sredstva za plače in druge i   

10.12.2019 

0107-

2019 PP    01013 

Nakup računalnikov in 

licenčne opreme PP    18013 

Programi lokalne televizije (TV 

Vaš kanal NM) 200,00 

    KONTO 402515 

Tekoče vzdrževanje strojne 

računalniške opreme KONTO 410299 

Druge subvencije privatnim pod 

jetjem in zasebnikom   

10.12.2019 
0107-
2019 PP    01005 Financiranje političnih strank PP    18013 

Programi lokalne televizije (TV 
Vaš kanal NM) 680,00 

    KONTO 412000 

Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam KONTO 410299 

Druge subvencije privatnim pod 

jetjem in zasebnikom   

 

 

3.1.2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 

44. členom ZJF 

 

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od 

lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega 

premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega 

proračuna, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se lahko določijo tudi druge vrste 

namenskih prejemkov in izdatkov proračuna. 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik 

doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. 

1. Neporabljenih sredstev taks za obremenjevanje vode, ki se prenesejo za koriščenje v leto 2020 na 

dan 31.12.2019 ni. 

V letu 2019 je  Komunala Novo mesto,  kot zavezanec za nakazilo taks, v proračun občine nakazala 

sredstva dajatev (podkonto 704700) v višini 21.474 EUR, iz leta 2019 pa prenesenih neporabljenih 

sredstev ni bilo. V letu 2019 so bila ta sredstva  porabljena za izgradnjo oz. obnovo komunalne 

infrastrukture (fekalne kanalizacije). 

 

2. Neporabljenih sredstev iz naslova  požarne takse je na dan 31.12.2019  8.071 EUR. 

Iz leta 2018 ni bilo prenesenih neporabljenih sredstev, v letu 2019 pa je bilo prejetih 8.071 EUR. 

Sredstva se v letu 2019 niso porabila, zato se celoten znesek prenese v leto 2020. 

 

3. Sredstva Sklada za štipendiranje 

V letu 2019 je bilo v Sklad za štipendiranje vplačanih 5.000,00 EUR - nakazilo iz proračuna občine,  iz 

leta 2018 pa so bila prenesena neporabljena sredstva v višini 209,89 EUR. V sklad je bilo vrnjenih  tudi 

3.276,40 EUR štipendij. Ena štipendistka je štipendijo vrnila že v celoti, ena pa jo vrača v mesečnih 

obrokih. 

Stroški vodenja računa so znašali 0,80 EUR, izplačanih pa je bilo 3.830,00 EUR štipendij. Štipendije 

so se nakazovale dvema štipendistoma za šolsko leto 2018/2019 in enemu in za šolsko leto 2019/2020. 

Na dan 31.12.2019 so sredstva Sklada za štipendiranje, ki se prenesejo v leto 2020 znašala 4.655,49 

EUR. 

 

4. Sredstva Sklada za izgradnjo OŠ Vavta vas 

V letu 2019 v Sklad za izgradnjo OŠ Vavta vas iz proračuna občine ni bilo vplačanih novih sredstev. 

Stanje sklada  1.1.2019 je bilo 20.000 EUR. 
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Zaradi težav z likvidnostjo konec 2018 (nerealizirani prihodki iz naslova sofinanciranja hidravličnih 

izboljšav) smo del sredstev sklada v višini 80.000 EUR (od skupno 100.000,00 EUR) 31.12 .2018  

porabili za vračilo med letom najetega likvidnostnega kredita. V letu 2019 je bil sklad ukinjen in vsa 

sredstva sklada so se prenesla nazaj v proračun Občine. 

 

 

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 

skladu z 41. členom ZJF 

 

41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega 

nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oz. župan te obveznosti v proračun in določi obseg 

izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s 

proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev«. 

 

Po sprejemu Rebalansa za leto 2019 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun  Občine 

Straža zaradi sprejetja zakonov ali odlokov 

 

 

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete 

zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb 

neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 

 

47. člen ZJF določa: »če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega 

uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. 

O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oz. župan. Če se neposredni uporabnik med letom 

ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v 

splošno proračunsko rezervacijo«. 

 

V letu 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna Občine Straža. 

 

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

 

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki 

je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske 

rezerve se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 

poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo 

naravne sile in ekološke nesreče. (49. člen Zakona o javnih financah).  

 

V proračunu Občine Straža v  letu 2019 v proračunsko rezervo sredstva niso bila nakazana, iz preteklega 

leta pa je bilo prenesenih 56.842 EUR. Porabe za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 

nesreč v letu 2019 ni bilo. 

 

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

 

Na podlagi 42. Člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo 

za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se 

med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V sprejetem proračunu Občine Straža  za 

leto 2019  je bilo za splošno proračunsko rezervacijo (PP 23002 Tekoča proračunska rezerva) namenjeno 

10.000 EUR. Prerazporeditve s te postavke so prikazane v spodnji tabeli: 

 

 

Datum dok. 
Štev. 

dok. 
Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

03.01.2019 

0004-

2019 PP    23002 Tekoča proračunska rezerva PP    04012 Dom partizana 4.000,00 
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    KONTO 409000 
Splošna proračunska 
rezervacija KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav   

23.01.2019 

0018-

2019 PP    23002 Tekoča proračunska rezerva PP    17001 Zdravstveni dom 4.000,00 

    KONTO 409000 

Splošna proračunska 

rezervacija KONTO 402002 

Storitve varovanja zgradb in 

prostorov   

04.10.2019 

0086-

2019 PP    23002 Tekoča proračunska rezerva PP    22001 Domače zadolževanje 2.000,00 

    KONTO 409000 
Splošna proračunska 
rezervacija KONTO 403101 

Plačilo obresti od 

dolgoroč.kreditov-poslovnim 
bankam   

 

 

3.1.7. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih 

zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 

 

Občina Straža v letu 2019 ni izdala nobenih poroštev, niti niso bila unovčena poroštva s strani občine. 

 

 

3.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa 

 

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnih programov in podprogramov 

 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih  proračunov se 

v skladu, s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, razvrščajo v: 

- področja porabe, 

- v glavne programe, 

- v podprograme. 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi 

storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 

finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 

izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 

programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s 

katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega 

se nanašajo kazalci učinkovitosti, ter uspešnosti. 

 

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 

načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.  

 

 

BILANCA ODHODKOV 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

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

 

0101 POLITIČNI SISTEM 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Sredstva so bila realizirana za izplačila sejnin svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), 

stroški sej občinskega sveta (priprava gradiv), stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, 

financiranje političnih strank. 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

Sredstva proračuna so se porabila za plače poklicnih funkcionarjev ter nagrado podžupana za 

opravljanje funkcije. Iz tega programa se porabljajo tudi materialni stroški vključno s stroški 

reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v 

medijih). 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

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. 

 

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 

 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Urejanje na področju fiskalne politike: to so 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. 

 

0203 FISKALNI NADZOR 

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Sredstva so bila porabljena za dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje 

funkcij, materialni stroški, stroški seminarjev ipd.  

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

 

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

in mednarodno humanitarna pomoč. 

 

0302 MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA 

 

03029002 Sodelovanje z občinami v tujini 

Občina Straža sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti. V letu 2019 so odhodki nastali 

z naslova sodelovanja z Občino Novi Bečaj.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

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

opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE 

 

04029001 Informacijska infrastruktura 

Sredstva proračuna so se porabila za vzdrževanje baze podatkov NUSZ. Občina ima z zunanjim 

izvajalcem podpisano letno pogodbo za izvajanje teh storitev. 

  

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

Sredstva proračuna so se porabila za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS.  
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Sredstva iz proračuna so bila namenjena za 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. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

Področje porabe zajema odhodke nastale iz naslova občinske uprave ter razpolaganje in upravljanje s 

premoženjem potrebnim za delovanje občinske upreve. 

 

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 

 

06039001 Administracija občinske uprave 

Odhodki so nastali iz obveznosti plač zaposlenih v občinski upravi, zaposlenega v režijskem obratu, ter 

preko javnih del. Poleg stroškov plač so odhodki nastali še za materialne stroške, sredstva za delovanje 

občinske uprave (pisarniški material, časopisi, električna energija, vzdrževanja, telefon, pisarniško 

pohištvo itd.). 

 

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

Sredstva znotraj navedenega podprograma so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 

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

upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

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

primeru naravnih in drugih nesreč. 

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST 

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema odhodke za 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. 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

V podprogramu 07039002 so nastali stroški predvideni v veljavnem proračunu za: stroški operativnega 

delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih 

organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot (GRC Novo mesto), dejavnosti gasilskih društev 

in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske 

opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilska domova, gasilska vozila in opremo.  

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

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

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST 

 

08029001 Prometna varnost 
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Prometna varnost vsebuje odhodke za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

(osveščanje udeležencev v prometu). 

 

08029002 Notranja  varnost 

Izveden je bil  videonadzor ekološkega otoka na Drganjih selih.  

 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

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

odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb 

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

Sredstva so bila porabljena za plačo udeležencev, preko razpisa Javna dela 2019. Del sredstev smo 

prejeli sofinanciran s strani Zavoda za zaposlovanje. Preko javnih del smo imeli zaposlenega enega 

delavca. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

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

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

ribištva. 

 

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 

 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Odhodki so v celoti nastali iz naslova pomoči pri plačilu zavarovalnih premij in investicij v kmetijska 

gospodarstva. 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Podprogram je namenjen podpori razvoju kmetijske dejavnosti in pomoč mladim prevzemnikom 

kmetij. V letu 2019 ni bil realiziran. 

 

11029003 Zemljiške operacije 

Zemljiške operacije vsebujejo varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje 

komasacijskih postopkov, melioracij). Sredstva niso bila izplačana. 

 

 

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU 

 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 

Sredstva so bila namenjena za delovanje služb in javnih zavodov (sofinanciranje programa kmetijsko 

svetovalne službe). Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena. 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Porabili smo proračunska sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali: financiranje zavetišča 

(azilov) za živali. 

 

1104 GOZDARSTVO 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
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Proračunska sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

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

infrastrukture in vodne infrastrukture. 

 

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema 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). Ta dejavnost se opravlja preko režijskega obrata. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje 

lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje 

cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za 

umirjanje prometa - grbine).  

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Urejanje cestnega prometa zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč 

(stroški povezani z novimi postajališči), prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, 

kategorizacija cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. Del področja porabe se izvaja v okviru režijskega 

obrata.  

 

13029004 Cestna razsvetljava 

Cestna razsvetljava zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in 

investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.  

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega 

vzdrževanja na državnih cestah. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena. 

 

1303 ŽELEZNIŠKI PROKMET IN INFRASTRUKTURA 

 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

Iz tega podprograma smo financirali prestavitev bazne postaje iz centra Straže. 

 

1304 LETALSKI PROMET IN INFRASTRUKTURA 

 

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 

V ta sklop sodi urejanje letališke steze, okoliških zemljišč ter objektov na letališču v Straži. V letu 2019 

smo postavili ograjo ob letališki stezi (poleg zapornice). 

 

1306 TELEKOMUNIKACIJA IN POŠTA 

 

13069001 Investicijsko vzdrževanje v telekomunikacijsko omrežje 

Sredstva v tem sklopu so namenjena za odprto širokopasovno omrežje in postavitev WI-FI con po 

Občini Straža. V letu 2019 sredstva niso bila porabljena. 
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14 GOSPODARSTVO 

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

gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI 

 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

V sklopu delovanja 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.), 

sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto, delovanje Štipendijske sheme za Dolenjsko, 

izobraževanja in usposabljanja podjetnikov. Preko razvojnega centra se je izvedel razpis za 

subvencioniranje obrestne mere za podjetnike ter izvajanje garancijske sheme. 

 

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 

 

14039001 Promocija občine 

Promocija občine je zajemala stroške promocijske prireditve, predstavitev kulturne dediščine - 

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

zloženke, razglednice).  

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Proračunska sredstva so bila porabljena za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje 

programa turističnega društva, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in 

investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti in projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, 

učnih, zgodovinskih, kulturnih in vinogradniških poti itd. Financiral se je tudi projekt CLLD, ki se vodi 

preko Razvojnega centra Novo mesto.  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

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

dediščine. 

1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE 

 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Sredstva porabe zajemajo odhodke za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Novo mesto in 

subvencioniranje cen GJS. 

 

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR 

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, 

sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Sredstva so bila 

porabljena za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD Novo mesto.  

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

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

 

1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV 

 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
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Podprogram zajema stroške vodenja katastra GJI.  

 

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE 

 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Podprogram zajema ureditev Biotopov v Zalogu. V letu 2019 so se odkupila zemljišča in pripravil se je 

koncept urejanja biotopov.  

 

1506 SPLOŠNE OKOLJVARSTVENE STORITVE 

 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Sredstva so namenjena za dejavnost Zavoda za varstvo okolja: deratizacija brežin reke Krke in analiza 

reke vode reke Krke. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

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

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

 

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc zajema vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih 

zemljišč in objektov. 

 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Poraba sredstev zajema nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave: nedovoljeni posegi v 

prostor. Proračunska sredstva niso bila porabljena. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Tu spadajo prostorski dokumenti občine (OPN, OPPN gospodarska cona Zalog, drugi OPPN, okoljska 

poročila, prometne študije, idejne zasnove, strokovne podlage), urbanistični natečaji.  

 

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

16039001 Oskrba z vodo 

V podprogramu so zagotovljena sredstva za regresiran prevoz pitne vode za gradnjo vodovodnega 

omrežja in za rekonstrukcije vodovoda. Zagotovljena so bila tudi sredstva za projekt vodovoda 

Dolenjske-hidravlične izboljšave, kjer se je izdelala dokumentacija. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških 

vežic, transferji za ureditev grobišč ter ostala vzdrževalna dela na pokopališčih. Program se izvaja v 

okviru režijskega obrata. V letu 2019 se je izvedla tudi sanacija kapelice v Lokah. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

Podprogram zajema urejanje športnega parka Breza, stadiona Vavta vas, vaškega jedra Dolenje 

Mraševo in otroških igrišč. Pod urejanje smatramo tako vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje, kot 

tudi urejanja pravnega statusa. Program se izvaja v okviru režijskega obrata. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

V tem sklopu smo beležili izdatke vzdrževanje in javnih objektov in ureditev plakatnih mest. Program 

se izvaja v okviru režijskega obrata.  
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1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE 

 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in stroške čiščenja 

ter upravljanja stanovanja. 

 

1606 UREJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

S področja se financira ureditev zemljišč, ki so v lasti občine (sečnja in spravilo lesa, razrez hlodovine 

ipd). 

 

16069002 Nakup zemljišč 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s 

konkretnim projektom. Nakup zemljišč se opravlja na podlagi načrta. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

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

preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

 

1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO 

 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

Dejavnost zdravstvenih domov vsebuje investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme 

za zdravstveni dom. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje zdravstvenega doma (elektrika, 

varovanje, komunalne storitve, tekoči stroški obratovanja…) 

 

1707 DRUGI PROGRAMI IN PODROČJA ZDRAVSTVA 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Nujno zdravstveno varstvo obsega nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju 

zdravstvenega varstva, sredstva pa so se porabila za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za 

nezavarovane osebe. 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 

Področje porabe zajema plačilo storitve mrliško ogledne službe. 

 

18 KULTURA, ŠPORT, IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

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

(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

Tu spada izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih 

spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, 



 

42 

 

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. Realizacija v proračunu 2018 zajema obnovo cerkva in 

spomenikov v Občini Straža ter mlina v Vavti vasi. 

 

1803 PROGRAMI V KULTURI 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

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

drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. Sofinancirali smo 

dejavnost Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Sredstva so bila namenjena tudi za  najemnino in tekoče 

stroške za objekt na železniški postaji v Straži. 

 

18039002 Umetniški programi 

Občina Straža je v letu 2019 sofinancirala dejavnosti in program Javnega sklada. Sredstva so se 

namenila tudi za prireditve, ki jih organizira ali soorganizira občina. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Občina je sofinancirala dejavnosti in programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke in 

kulturne prireditve. Na podlagi razpisa so bila koriščena županova sredstva – donacije društvom. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, 

spominskih sob in drugih kulturnih objektov), vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, 

galerije, gledališča), investicijsko vzdrževanje kulturnega doma. Sredstva smo porabili za tekoče 

stroške in manjša vzdrževalna dela v Kulturnem domu. 

 

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

Sofinanciranje programov upokojenskih društev in drugih društev ter srečanje in obdarovanje 

starostnikov. 

 

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 

 

18059001 Programi športa 

Občina je porabila sredstva proračuna v okviru  za programe športa: dejavnost javnih zavodov za šport, 

nagrade za športnike in športne delavce (županova sredstva), promocijske športne prireditve, 

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), upravljanje in 

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

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

objektov (vaških igrišč).  

 

18059002 Programi za mladino 

Programi za mladino: vzdrževanje e-dostopnih točk, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z 

mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), projektnega dela z mladimi. V 

programu so zajeta tudi sredstva za urejanje pravnega statusa mladinskega doma Prapreče in ureditev 

le tega. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

 

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

poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, 
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izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči 

šolajočim. 

 

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 

19029001 Vrtci 

Gre za porabo proračunskih sredstev za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno 

programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih), nakup, vzdrževanje vrtcev. 

 

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 

 

19039001 Osnovno šolstvo 

V podprogramu Osnovno šolstvo smo beležili odhodke iz naslova materialnih stroškov v osnovni šol 

Vavta vas (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne 

dejavnosti v osnovnih šolah (program pospeševanja izobraževalne dejavnosti, financiranje šole v naravi 

idr.), varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade) in vzdrževanje osnovne šole…  

 

19039002 Glasbeno šolstvo 

Tu spadajo 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. Občina Straža je sofinancirala 

Glasbeno šolo Marjana Kozine. 

 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju zajemajo izobraževanje učiteljev v 

glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika. Sredstva je občina porabila za 

regresiranje prevozov v šolo ter sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše. 

 

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

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. Realizirana so bila sredstva z naslova regresiranja prevozov v šolo. 

 

19069003 Štipendije 

Občina ima ustanovljen sklad za štipendiranje v katerega letno vplačuje 5.000 EUR. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

 

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. 

 

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 

 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

Občina Straža namenja iz svojega proračuna tudi sredstva za izplačila prispevkov družinam 

novorojencev. 

 

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
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Socialno varstvo invalidov zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in 

zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega pomočnika. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 

Zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje 

pomoči na domu.  

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč 

pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje letovanja otrok z RK.  

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje 

društev s področja socialnega varstva (Rdeči križ Slovenije). Sredstva so bila porabljena tudi za tekoče 

poslovanje v objektu bivšega vrtca v Straži. 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 

Zajema porabo sredstev za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Sredstva so se porabila za obresti in stroške dveh dolgoročnih posojil. V letu 2019 smo se tudi 

likvidnostno zadolžili. Kredit je bil vrnjen do konca leta 2019.  

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

 

3.2.1. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 

 

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz poročila o doseženih ciljih in rezultatih, 

ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja, ocene uspeha pri doseganju 

zastavljenih ciljev v letu 2019. 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

 

Najpomembnejši dolgoročni cilj Občine Straža je zagotoviti vsem občanom zdravo pitno vodo, 

priključiti čim več gospodinjstev na kanalizacijske sisteme, primerno urediti zbiranje in ravnanje s 

komunalnimi odpadki ter zagotoviti dobre pogoje za bivanje. 

 

Z ureditvijo gospodarske cone v Zalogu, pospeševanjem obrti, malega gospodarstva, kmetijstva in 

turizma krepiti gospodarsko moč občine. 

 

Z izvedbo prostorskih planskih aktov na osnovi strategije prostorskega razvoja občine in izvedbenih 

prostorskih načrtov zagotavljati namensko in načrtno pozidavo. 

 

Zagotoviti potrebne in ustrezne prostore za izvajanje osnovnošolske dejavnosti in predšolske vzgoje, 

spodbujati dejavnost društev na različnih področjih njihovega delovanja, izvajati zakonsko določene 
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naloge na področju socialnega varstva, skrbeti za socialno šibke v naši lokalni skupnosti s poudarkom 

na varstvu starejših oseb. 

 

Na področju gospodarskih dejavnosti zagotoviti: 

Oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh vaseh in zaselkih v občini. Zagotoviti zadosten vir zdrave pitne vode 

za vso občino na območju Občine Straža ali v bližini naše občine. Z zdravo pitno vodo oskrbeti še 

posamezne hiše/ domačije, ki še nimajo vodovoda. Zamenjati vse azbestne cevi na primarnem in 

sekundarnem vodovodu. 

Urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda za preostali del občine in postopno graditi kanalizacijske 

sisteme. 

Komunalno opremljati industrijske oz. gospodarske ter stanovanjske cone za potrebe gospodarstva, 

pridobiti potrebna dodatna finančna sredstva za njeno izgradnjo. Zagotoviti  razvoj drobnega 

gospodarstva z oblikami pomoči (subvencije, ugodni krediti za nabavo osnovnih sredstev in odpiranje 

novih delovnih mest, štipendiranje). 

Modernizirati lokalne ceste, ki so še v makadamski izvedbi, razširiti in preplastiti dotrajane asfaltne 

ceste, izgraditi pločnike in javno razsvetljavo. 

Ohranjati obdelanost kmetijskih zemljišč z ukrepi pospeševanja kmetijskih potencialov (sadjarstvo, 

vinogradništvo, pridelovanje vrtnin, ekološko kmetovanje, dopolnilne dejavnosti …). 

Kmetijstvo nadgraditi z dopolnilnimi dejavnostmi in turistično dejavnostjo na kmetijah (turistične 

kmetije in turistične zidanice, pešpoti  itd.). 

 

Na področju urejanja prostora in stanovanjske dejavnosti 

Sodelovati pri izdelavi podrobnih prostorskih načrtov za potrebe individualne stanovanjske gradnje v 

Straži, jih komunalno opremiti za izgradnjo stanovanjskih hiš, tekoče vzdrževati že obstoječa 

stanovanja. V okviru strategije prostorskega razvoja omogočiti zapolnitev in širitev naselij. 

 

Na področju zdravstva 

Povečati dostopnost splošne zdravstvene oskrbe in poskrbeti za zadovoljivo izvajanje zdravstvenih 

dejavnosti v okviru javnega zavoda in podeljenih koncesij. 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja 

Zagotavljati delovanje predšolske in  osnovnošolske vzgoje, sofinancirati delovanje  šole za otoke s 

posebnimi potrebami in glasbene šole. 

Poleg osnovne šole zgraditi nov vrtec, prostore starega vrtca pa nameniti osnovni šoli. Zagotoviti varno 

pot v šolo in iz šole. 

 

Na področju kulture 

Podpirati dejavnost kulturnega društva in ostalih društev ter sekcij, ki delujejo na področju kulture v 

naši občini. Skrbeti za ohranjanje naše kulturne dediščine. Zagotoviti prostor za mlade. 

 

Na področju sociale 

Še naprej skrbeti za izvajanje zakonsko določenih nalog v zvezi s socialnim varstvom, dodelitvijo 

socialnih stanovanj, pomagati socialno šibkim in pomoči potrebnim, poudarek na varstvu starejših oseb 

– sprotno spremljanje izvajanja organizirane pomoči na domu in organizirati srečanja starejših. Izvajati 

brezplačne prevoze s šoferji Prostoferja. Podpirati dejavnost društev in drugih humanitarnih organizacij 

na tem področju. Izvajanje srečanj za starejše občane. Ureditev prostorov za potrebe starejših občanov. 

 

Na področju zaščite in reševanja 

Zagotoviti zakonsko določen okvir sredstev za opremo enot civilne zaščite. Zagotavljati permanentno 

usposabljanje ekip civilne zaščite in gasilskih enot s ciljem normalnega in varnega življenja občanov. 

Sofinancirati nabavo potrebnih gasilskih vozil in opreme za zagotavljanje požarnega varstva  v občini 

Straža. 
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Na športnem področju 

Sofinancirati izgradnjo športnih igrišč, podpirati dejavnost športnih društev, pomagati pri organizaciji 

športnih prireditev, nagrajevati športne rezultate, razvijati določene športne panoge (vodni športi, 

nogomet, ..). Sofinancirati rekreacijo občanov, še posebej pa spodbujati športne dejavnosti za otroke in 

mladino. 

 

Na področju občinske uprave 

Zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo občinske uprave za normalno izvajanje zakonskih obveznosti 

in za realiziranje zastavljenih projektov. Zaposlene strokovno usposabljati, da bodo uspešni pri 

reševanju problemov in iskanju ustreznih rešitev občanov v obojestransko zadovoljstvo. 

 

Vse navedene naloge izhajajo iz pristojnosti občin. Prilagajanje zakonodaje evropskemu pravnemu redu 

prinaša veliko sprememb in nove oblike organiziranja pri zagotavljanju potreb občanov na vseh 

področjih dejavnosti občin. 

 

Strategija razvoja je zastavljena skoraj na vseh področjih. Še naprej si bomo prizadevali za koriščenje 

sredstev iz ustreznih evropskih strukturnih skladov in sredstev državnega proračuna. 

 

Želimo zagotoviti kar najboljše pogoje za življenje, bivanje in gospodarski razvoj v občini z 

upoštevanjem norm varovanja okolja, v katerem živimo, da bomo kasnejšim generacijam zapustili 

ohranjeno naravo. 

 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2019 

 

V preteklem letu smo izvajali načrtovane projekte, ki bo bili predvideni v proračunu za leto 2019. 

Nadaljevali so se tudi projekti, ki so bili začeti v letu 2018. 

Občina je nadaljevala z investicijo Vodovod na območju Dolenjske – hidravlične izboljšave ter  z 

ureditvijo in adaptacijo Doma partizana. V obnovljen Dom partizana smo postavili električne tarče za 

streljanje z zračno puško.  Prav tako smo v letu 2019 nadaljevali in  izvedli investicijo Ureditev površin 

za pešce in kolesarje v naselju Hruševec. V sklopu tega projekta se je zgradil pločnik za mešan promet 

pešcev in kolesarjev, postavila so se avtobusna postajališča in izvedla se je rekonstrukcija  ceste. 

Sočasno z navedeno investicijo se je izvedla tudi izgradnja javne razsvetljave, dograditev 

kanalizacijskega omrežja in zamenjava vodovodnega omrežja. Zaradi prostorske stiske smo v prvem 

nadstropju Zdravstvenega doma Straža uredili prostor za en oddelek vrtca. Za potrebe izvajanja 

investicije Ureditev biotopov v Zalogu smo odkupili del zemljišča na območju biotopov. Prav tako smo 

del sredstev namenili za izdelavo koncepta ureditve biotopov. 

Zastavljen cilje smo izpeljali brez dolgoročnega zadolževanja. V letu 2019 smo se likvidnostno 

zadolžili, da smo nemoteno plačevali prevzete obveznosti. 

Nadaljevali  smo z urejanjem statusa kategoriziranih cest v zasebni lasti. Dokončani so bili nekateri 

postopki parcelacije, pridobljene cenitve vrednosti zemljišč, nadaljevali smo s sklepanjem darilnih, 

menjalnih in kupoprodajnih pogodb. Izvedene so bile preplastitve in investicijsko vzdrževanje nekaterih 

lokalnih cest oz. javnih poti. 

V okviru režijskega obrata so se izvajala dela urejanja in vzdrževanja javnih površin in cest kot tudi 

čiščenja objektov v lasti občine. Delavci so opravljali tudi manjša vzdrževalna in investicijska dela v 

objektih v lasti občine. 

 

Na podlagi javnega razpisa smo dodelili sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu. 

 

Na področju sociale smo skrbeli za izvajanje zakonsko določenih nalog v zvezi s socialnim varstvom, 

pomagali socialno šibkim in pomoči potrebnim. Socialno ogroženim dodeljujemo enkratno denarno 

pomoč na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Straža. Podpirali smo 

dejavnost društev in drugih humanitarnih organizacij na tem področju. Poskrbeli smo za srečanja 
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starejših občanov ter nadaljevali z izvajanjem brezplačnih prevozov Prostofer. Skrbeli smo tudi za 

izvajanje Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža. Na podlagi 

Pravilnika o dodelitvi štipendij Občine Straža smo podelili štipendije dijakom in študentom iz naše 

občine. 

 

Na športnem področju smo preko razpisa financirali delovanje športnih društev iz Občine Straža, 

pomagali pri organizaciji športnih prireditev in urejali športno infrastrukturo. 

 

Na področju nepremične kulturne dediščine smo dodelili sredstva za obnovo cerkva in izvajali 

vzdrževalna dela v mlinu; na področju kulture so bila dodeljena sredstva za delovanje neprofitnih oseb 

na področju kulturnih dejavnosti. 

 

Na področju zaščite in reševanja smo zagotavljali permanentno usposabljanje gasilskih enot s ciljem 

normalnega in varnega življenja občanov. Sofinancirali smo redno dejavnost PGD in Gasilske zveze in 

Gasilsko reševalnega centra, nabavo opreme za gasilski društvi, usposabljanja za prve posredovalce. 

 

Uspešno smo organizirali naslednje prireditve: osrednja prireditev ob občinskem prazniku, Občinska 

salamijada, Dolenjski dnevi na Krki, Poletne glasbene urice, Straška jesen, Teden otroka, Teden 

mobilnosti, Martinov pohod. 

 

3.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

 

BILANCA ODHODKOV 

 

01 OBČINSKI SVET  22.277 €  

01 POLITIČNI SISTEM 16.009 € 

0101 Politični sistem 16.009 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 13.245 € 

01001 Sejnine svetnikov in odbornikov 10.678 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izplačilo sejnin občinskim svetnikom in članom 

delovnih teles po Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

01002 Pisarniški material in materialni stroški sej obči 218 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za namene lokalnih volitev (pisarniški material, objave v Uradnem listu, 

pogostitve za volilne odbore...) ter izdelave tablic z imeni za občinski svetnice in svetnike. 

01005 Financiranje političnih strank 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

01013 Nakup računalnikov in licenčne opreme 2.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnih računalnikov za potrebe občinskega sveta. 
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.764 € 

01012 Volitve župana in občinskega sveta 2.764 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za stroške, ki so bili povezani z lokalnimi volitvami in niso bili plačani v 

letu 2018. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 € 

0401 Kadrovska uprava 0 € 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 0 € 

04001 Občinska priznanja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. Občinska priznanja so se financirala iz postavke Prireditve 

v občini Straža. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 548 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 548 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 548 € 

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Združenju občin Slovenije, v katero se je včlanila 

Občina Straža. Združenje sprotno obvešča občinsko upravo 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. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.720 € 

1803 Programi v kulturi 5.720 € 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 5.720 € 

18013 Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM) 5.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se je sofinanciral televizijski projekt "Dolenjski obzornik". 
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02 NADZORNI ODBOR 6.347 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.347 € 

0203 Fiskalni nadzor 6.347 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.347 € 

02003 Sredstva za delo nadzornega odbora 6.347 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora, in sicer sejnine članom 

nadzornega odbora za udeležbo na sejah nadzornega odbora in na sejah občinskega sveta. 

03 ŽUPAN  66.551 €  

01 POLITIČNI SISTEM 56.959 € 

0101 Politični sistem 56.959 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 56.959 € 

01003 Nagrada podžupana 3.328 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz ta proračunske postavke se je izplačevalo nadomestilo za neprofesionalno opravljanje 

podžupanske funkcije. 

01007 Plača poklicnega funkcionarja - župan 48.053 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izplačilo plače županu, ki svoje delo opravlja poklicno, 

kar pomeni, da prejema  100%  z zakonom določeno plačo. 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, kilometrine  in druge stroške na 

službenih potovanjih,  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačilo 

jubilejne nagrade. 

01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 4.371 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za  reprezentanco (pogostitev ob prireditvah, ki jih 

organizira občinska uprava), nakup pisarniški materiala, za ostale stroške udeležbe na strokovnih 

seminarjih župana. 

01009 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference...) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

01014 Nakup opreme 1.206 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za nakup telefonskega aparata in računalniške opreme. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.592 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 9.592 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.592 € 

04006 Promocija in pokroviteljstvo 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prireditve Območni obrtni zbornici Novo mesto, kjer 

so bili za jubilejno delo nagrajeni tudi naši podjetniki. 

04010 Poslovna in druga darila 2.659 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup poslovnih daril ter daril za obiske devetdesetletnih občanov. 

04014 Promocija in pokroviteljstvo-županova sredstva 6.833 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena društvom in nevladnim organizacijam, ki so podala vlogo 

Županu, za pomoč pri sodelovanju oz. pri organizaciji dogodkov in prireditev. Sredstva se delijo na 

podlagi objavljenega razpisa. 

04 OBČINSKA UPRAVA -  enovita  4.051.261 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.213 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.213 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.213 € 

02001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S 1.296 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so bila sredstva porabljena: 

za plačilo storitev UJP in Banke Slovenije - za opravljanje plačilnega prometa, vodenje računa, 

sprejemanje in obdelava plačilnih nalogov,  razporejanje javnofinančnih prihodkov,  za negativne  

obresti,  

za plačilo FURS - obresti od DDV in pristojbine za vzdrževanje godznih cest, 

za plačilo borznoposrednisški hiši Ilirika  - za letno  nadomestilo,  provizija za  vodenje računa in 

posredovanje pri nakazilu dividend 

02007 Izvajanje javnih pooblastil 1.917 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi letne pogodbe za izvajanje del na osnovi javnih pooblastil so se sredstva porabila za 

plačilo upravljavcu GJI za izdajo projektnih pogojev, soglasij in mnenj, ki se izdajajo v postopku 

pridobivanja upravnih dovoljenj in se nanašajo na GJI v lasti Občine Straža. 
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0203 Fiskalni nadzor 0 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0 € 

02004 Izvedba notranje revizije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.930 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.930 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 2.930 € 

03001 Sodelovanje z občinami v tujini 2.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni so bili stroški za navezovanje stikov občine Straža z občinami v tujini in sicer na področju 

gospodarstva in turizma. V letu 2019 so odhodki nastali iz naslova sodelovanja z občino Novi Bečaj 

iz Srbije. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 50.094 € 

0402 Informatizacija uprave 5.916 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 5.916 € 

04013 Vzdrževanje baze podatkov NUSZ 5.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva 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. 

0403 Druge skupne administrativne službe 44.178 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 956 € 

04002 Objava občinskih predpisov 956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za stroške objav občinskih predpisov v Uradnem listu. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 43.222 € 

04007 Sodni postopki, notarske storitve in stroški izvršb 1.832 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za plačilo notarskih storitev - overitve, elektronske pretvorbe listin ter za 

plačilo davka na promet z nepremičninami. 
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04008 Pravno zastopanje in svetovanje 7.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo pravnega zastopanja po pogodbi, ki jo imamo sklenjeno z 

odvetnikom. 

04009 Cenitve nepremičnin za prodajo in nakup 519 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek je bil porabljen 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 5.686 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za ogrevanje ter tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 

04012 Dom partizana 27.576 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za tekoče stroške objekta (elektrika, komunala, ogrevanje, 

telekomunikacijske storitve)  ter nakup športne in notranje opreme. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 379.965 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 379.965 € 

06039001 Administracija občinske uprave 339.324 € 

06002 Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje 11.874 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so se porabila za storitve spremljanja medijev ter izvajanje storitev 

pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. 

06003 Plače zaposlenih v občinski upravi 274.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka predstavlja strošek plač delavcev zaposlenih v občinski upravi. Poleg osnovne 

plače  vključuje  dodatek za delovno dobo, sredstva za povračila in nadomestila plače, sredstva  za 

nadurno delo  in delovno uspešnost za povečan obseg dela, regres za letni dopust,  povračilo  stroškov 

prehrane in stroške prevoza na delo, vsa izplačila  prispevkov za socialno zavarovanje, povračila 

stroškov službenih potovanj - dnevnice, kilometrine in parkirnine;  premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. 

06005 Pisarniški material in storitve 2.690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za zagotavljanje osnovnega pisarniškega materiala, ki ga zaposleni v občinski 

upravi uporabljajo pri svojem delu, predvsem fotokopirni papir formata A4 in A3, kartuše za 

printerje in drobni pisarniški material. Pisarniški material je bil nabavljen na osnovi sklenjene 

pogodbe. 
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06006 Čistilni material in storitve 908 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za  čistilni material za čiščenje prostorov, ki so v lasti občine (papirnate 

brisače, WC papir, čistila, mila)... ter za nabavo vrečk za smeti za koše (koši po občini, vrečke za 

pasje iztrebke). 

06007 Časopisi, revije, knjige in strok.liter. 579 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za bila porabljena za plačilo naročnine za časopise in strokovno literaturo (Dolenjski list, 

Revija Iks, Javni sektor, Indeksi za izračun razlike v ceni gradbenih storitev za 2019). 

06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev 1.465 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za objave predpisov, oglasov in voščil v medijih. 

06009 Računalniške storitve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabjena. 

06010 Drugi splošni material in  storitve 2.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so se plačevale storitve, ki niso zajete v ostalih postavkah v okviru glavnega programa 

0603 Dejavnost občinske uprave. To so predvsem aranžerki material za zavijanje daril jubilantom, 

aplikacijo Ebonitete ipd... 

06011 Električna energija in ostali obrat. stroški - občina 5.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so bila porabljena za plačilo stroškov porabe električne energije in stroškov 

ogrevanja ter komunalnih storitev za prostore občinske uprave. 

06013 Telefon, faks in e-pošta 8.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke 06013 so se poplačali izdatki za telefonijo in sicer mesečne storitev 

telekomunikacij (mobilni in stacionarni telefoni). 

06014 Poštnina in kurirske storitve 4.434 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev (redna pošta, dostava občinskega glasila in 

ostalih obvestil po domovih občanov). 

06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih 2.834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi: kotizacije za 

različne strokovne seminarje. 
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06018 Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker v letu 2019 nismo imeli dela preko študentskega 

servisa ali študentov in dijakov na obvezni praksi. 

06032 Založniške in tiskarske storitve 6.376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta sklop spadajo stroški tiska glasila Stražan. 

06036 Plačilo po pogodbi o delu 7.167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačila po podjemnih  pogodbah za urednico Stražana, lektoriranje,  

upravljanje kulturnega doma. 

06038 Nakup telefonskih aparatov  - občinska uprava 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

06041 Nakup pisarniškega pohištva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

06045 Zavarovanje odgovornosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, ker je bil račun plačan v letu 2020. 

06047 Dejavnost skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat in redarstvo 8.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

06048 Zdravniški pregledi 255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za zdravniške preglede zaposlenih. 

06058 Varnost in zdravje pri delu 1.027 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Varing Novo mesto. Sredstva iz te postavke so se namenila tudi za izvajanje pooblastila (izdelava 

varnostnih načrtov, pregleda delovne opreme ipd.) 

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

 40.641 € 

06021 Zavarovalne premije za objekte 177 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za plačilo premij za zavarovanje objektov v lasti občinske uprave. 



 

55 

 

06022 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.217 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo žarnic in popravilo luči, servis in popravilo klimatskih 

naprav, pregled gasilnih aparatov. 

06023 Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov 13.972 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena  za redno vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške 

opreme, ter servisna popravila preko pogodb (Zaslon Telekom-vzdrževanje EPP sistema, Tomas-

informacijski sistem, Ministrstvo za javno upravo-vzdrževanje HKOM). 

06024 Zavarovalna premija za opremo občinske uprave 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

06025 Nakup druge opreme in napeljave 210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za nakup dodatne miške in mrežnih kablov. 

06027 Najemnine 19.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija te postavke zajema stroške najema prostorov občinske uprave, stroške najema aplikacijo 

PISO in najema Officeshareport. 

06028 Nakup računalnikov in programske opreme 3.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nakup prenosnika in računalnika. Sredstva so se 

porabila za posodobitev antivirusnega programa ter računalniških licenc. 

06031 Varovanje zgradb in prostorov 1.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 30.713 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 30.713 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.705 € 

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite 797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter 

drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
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07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 197 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in 

vzajemne zaščitne opreme in drugih služb civilne zaščite. 

07003 Refundacija plač udeležencev izobraževanj 361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za refundacije plač operativnih gasilcev in članov civilne zaščite. 

07016 Vzdrževanje javnih zaklonišč 239 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje javnih zaklonišč - električna energija. 

07019 Sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Novo mesto 1.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Gasilske zveze Novo mesto. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 28.008 € 

07006 Zavarovanje objektov (gasilski domovi) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena, ker je račun zapadel v leto 2020. 

07007 Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena, ker je račun zapadel v leto 2020. 

07008 PGD - sofinanciranje redne dejavnosti 13.561 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje redne dejavnosti obeh društev v občini. Z vsakim PGD 

je bila podpisana pogodba za opravljanje javne gasilske službe. Iz te postavke sofinanciramo tudi 

tekmovanja izvedena pri Gasilski zvezi v Novem mestu. 

07009 Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena.  

07010 Refundacija plač udeležencem 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena.  

07011 Preventivni pregledi članov PGD 404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za preventivne zdravstvene preglede prostovoljnih gasilcev. 
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07012 Ureditev hidrantne omarice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena. 

07013 Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ-izobraževanje 420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za prehrano članov PGDjev ob intervencijah in gasilski vaji. 

07014 Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena, ker je račun zapadel v leto 2020. 

07015 Zavarovanje 1.289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krila so se zavarovanja za motorna vozila obeh prostovoljnih gasilskih društev. 

07017 GRC financiranje dejavnosti 12.334 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za financiranje dejavnosti Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, s 

katerim je bila podpisana pogodba o sodelovanju. V pogodbi je opredeljeno: pomoč pri izvajanju 

nalog reševanja na področju občine Straža ter izvajanje izobraževanja za prostovoljne gasilce. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.233 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.233 € 

08029001 Prometna varnost 1.233 € 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu.  

Plačani so bili stroški izvedbe dveh delavnic v OŠ Vavta vas(4-prometna deteljica in Ju3 na cesti) 

in nabava treh triopan znakov »kolesarski izpit«. 

08029002 Notranja varnost 0 € 

08003 Videonadzorni sistem 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. V letu 2019 smo izvedli videonadzor ekološkega otoka 

na Drganjih selih. Račun je bil plačan v letu 2020. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.744 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 42.516 € 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 42.516 € 

11001 Investicije na kmetijskih gospodarstvih za primarno kmet. Proizvodnjo 37.510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila izplačana nosilcem kmetijskih gospodarstev za sofinanciranje nakupa strojev in 

opreme na kmetijskih gospodarstvih.  

Sredstva je prejelo 19 upravičencev v višini do 35,1% investicije, oz. v znesku med 72 € do največ 

2.634 €. 

11005 Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 1.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila izplačana nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sofinanciranje nakupa opreme 

za izvajanje dopolnilne dejavnosti.  

Sredstva je prejel 1 upravičenec v višini 40% investicije oz. 1.725 €. 

11010 Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 3.281 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila izplačana kot pomoč pri plačilu zavarovalnih premij za zavarovanje živine pred 

nevarnostjo pogina ter za zavarovanje kmetijskih pridelkov pred posledicami škodnih dogodkov.  

Sredstva je prejelo 7 upravičencev. Sofinancirane so bile zavarovalne premije do višine 21,8% 

upravičenih stroškov osnovnega zavarovanja, oz. v znesku med 71 € do 1.680 €. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 € 

11002 Varstvo tradicionalne krajine in stavb 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

11015 Pomoč za izobraževanje dijakov in študentov v kmet. Izobraž. programih 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

11016 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

11029003 Zemljiške operacije 0 € 

11004 Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.228 € 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 0 € 

11014 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.228 € 

11008 Zavetišča (azil) za živali 2.058 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje storitev koncesionarja za zaščito zapuščenih živali. 

Koncesionar je zavetišče Turk d.o.o. iz Zajčjega vrha pri Dolžu. 

11017 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij muc 1.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 

sterilizacije in kastracije lastniških mačk, katerega je Občina objavila v letu 2019. Sofinanciranje se 

subvencionira posameznemu upravičencu do 2 lastniški živali na stanovanje, oziroma hišno številko. 

Subvencija znaša 30€/mačka. 

1104 Gozdarstvo 0 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 € 

11009 Tekoče vzdrževanje  gozdnih cest 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.349.666 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.334.547 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 22.581 € 

13021 Odškodnine 22.581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za poravnavo izgubljenega dobička in odškodnine za uporabo 

dvorišča za namen šolskih poti. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.231.461 € 

13002 Preplastitve 238.388 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za preplastitev lokalnih cest in javnih poti: 

- konec leta 2018 je bilo izvedeno asfaltiranje lokalne ceste LC-295061 Vavta vas-Drganja sela v 

dolžini 2.700 m, račun pa je v celoti zapadel v plačilo v letu 2019.  
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- po izgradnji vodovoda in javne razsvetljave je bila izvedena preplastitev javne poti JP-792871 

Hruševec v dolžini 150 m.  

- izvedenih je bilo tudi več sanacij lokalnih poškodb asfalta (Potok, Novomeška cesta, Nova gora, 

Gaj, Podreber, Drča). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0003 

13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 33.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest in javnih poti: 

- izvedena je bila postavitev jeklene varovalne ograje v Novi gori v dolžini 57 m  

- izvedena je bila postavitev jeklene varovalne ograje ob lokalni cesti Straža-Hruševec v dolžini 500 

m 

- izvedena je bila ureditev dovozne ceste desna Reber na Drganjih selih 

- v celoti je bil zamenjan ustroj javne poti JP-792871 v Hruševcu (po izgradnji vodovoda in javne 

razsvetljave) 

13027 Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke 1.932 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje lesenega mostu Loke. Izvedeno je bilo 

popravilo parketa vozišča. 

13034 Ureditev centra Straže 4.697 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PID (projekt izvedenih del) konec 

leta 2018, račun pa je zapadel v plačilo v letu 2019. 

13035 Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 295053) 913.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija se je začela izvajati konec leta 2018. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za 

nadaljevanje rekonstrukcijo lokalne ceste LC-295053 skozi naselje Hruševec, plačilo gradbenega 

nadzora in koordinacije varnosti na gradbišču.  

V sklopu investicije je bila rekonstruirana cesta v dolžini 1.480 m, zamenjan je bil ustroj ceste in 

izvedena preplastitev. V celotni dolžini je bil zgrajen pločnik v širini 2,50 m za mešan promet pešcev 

in kolesarjev. Zgrajena sta bila dva para avtobusnih postajališč izven cestišča, urejeni dve grbini za 

umiritev prometa in urejeni trije prehodi za pešce. Zgrajena je tudi kanalizacija s ponikalnicami za 

odvodnjavanje cestišča.  

V sklopu investicije je bil v celotni dolžini obnovljen vodovod z individualnimi vodovodnimi 

priključki, v dolžini 400 m je bila zgrajena nova fekalna kanalizacija. V celotni dolžini trase je bila 

zgrajena nova cestna razsvetljava ter kabelska kanalizacija ta optično omrežje. Za navedeno 

infrastrukturo so bila porabljena sredstva na ločenih proračunskih postavkah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0004 
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13036 Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker se investicija ni izvedla. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

13038 Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok (LC295081) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker se investicija ni izvedla. 

13062 Ureditev ceste s površino za pešce v ulici Stara cesta, Pod Srobotnikom in Na žago 19.368 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je bila zaključena v letu 2018. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo 

zadržanega zneska plačil po projektu »Ureditev ceste s površino za pešce v ulicah Stara cesta in Pod 

Srobotnikom«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0008 

13064 Obnova pločnikov ob regionalnih cestah 20.074 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obnovo pločnika v ulici Ob Krki, ki se je izvedla v sklopu 

rekonstrukcije in preplastitve regionalne ceste R2-419 Soteska-Novo mesto.  

V dolžini 150 m so bili zamenjani robniki, ustroj pločnika in asfaltna površina. V sklopu investicije 

je bila obnovljena tudi cestna razsvetljava. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.084 € 

13006 Urejanje mirujočega prometa 2.065 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za najemnino za zemljišče ob železniški postaji v lasti SŽ, kjer je urejeno 

parkirišče za osebna vozila. 

13013 Avtobusna postajališča 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

13017 Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest 385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obdelavo podatkov o spremembah elementov cest ob izvedenih 

investicijah ter posredovanje elaborata za vnos podatkov v banko cestnih podatkov (BCP). 
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13022 Postavitev novih avtobusnih postajališč 8.912 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za dobavo in postavitev novih avtobusnih nadstrešnic. Postavljene so 

bile naslednje 4 nadstrešnice v Hruševcu ter ena nadstrešnica na Dolnjem Mraševim. Znesek 

predstavlja plačilo dela celotnega računa, razlika bo plačana v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0017 

13044 Cestno omrežje v GC Zalog 8.723 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PID za GJI v gospodarski coni 

Zalog - 1.faza.  

Račun iz leta 2018 je zapadel v plačilo v letu 2019. 

13055 Zajem geolociranih podatkov o občinskih cestah 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

13029004 Cestna razsvetljava 60.420 € 

13030 Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 8.603 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo nove javne razsvetljave: 

- ob JP-792871 v naselju Hruševec so bile postavljene 4 nove svetilke 

- v sklopu vzdrževalnih del regionalne ceste R2-419 in pločnika v ulici Ob Krki so bili zamenjani 4 

kandelabri in obnovljena kabelska kanalizacija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0004 

13040 JR Straža-Hruševec (LC 295053) 50.406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo nove cestne razsvetljave ob rekonstrukciji lokalne ceste LC-

295053 Straža-Hruševec. Izvedena je bila pokablitev v kabelski kanalizaciji v dolžini 1500 m, 

postavljeno je bilo 40 svetilk cestne razsvetljave. Izvedno je bilo novo merilno mesto. 

Del sredstev je bil namenjen še plačilu gradbenega nadzora ter stroškom omrežnine in priključevanja 

novega odjemnega mesta na distribucijsko omrežje električne energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0004 

13054 Ureditev centra Straže - JR 488 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PID za cestno razsvetljavo v sklopu 

projekta "Ureditev centra Straže".  

Račun iz leta 2018 je zapadel v plačilo v letu 2019. 
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13060 JR Podgora 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

13063 JR v ulici Stara cesta, Pod Srobotnikom in Na žago 924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je bila zaključena v letu 2018. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo 

zadržanega zneska plačil obnove cestne razsvetljave po projektu »Ureditev ceste s površino za pešce 

v ulicah Stara cesta in Pod Srobotnikom«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0008 

13067 JR v naselju Vavta vas 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena 

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 0 € 

13010 Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

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

naselju Potok od km 7350 do km 8550) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena 

13042 Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 skozi naselje Vavta vas od km 5.400 do km 6.100 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija se v letu 2019 ni izvajala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0006 

1303 Železniški promet in infrastruktura 14.075 € 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 14.075 € 

13059 Prestavitev bazne postaje iz centra Straže 14.075 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za financiranje prestavitve bazne postaje iz centra Straže. 

Pogodba je bila podpisana že v letu 2015. 
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1304 Letalski promet in infrastruktura 1.044 € 

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 1.044 € 

13061 Letališče Straža 1.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za postavitev ograje ob letališču in izdelava ključev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0010 

 

1306 Telekomunikacije in pošta 0 € 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 € 

13057 Odprto širokopasovno omrežje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

13058 Postavitev WI-FI cone 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

14 GOSPODARSTVO 67.720 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.725 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.725 € 

14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega  centra Novo m 7.780 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za sofinanciranje delovanja Razvojnega centra na podlagi mesečnih 

zahtevkov. 

14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dol 1.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila namenjena za izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko v šolskem 

letu 2018/2019. Program štipendijske sheme za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto. 

14003 Stroški delovanja Garancijske sheme 3.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijska shema za 

Dolenjsko, in sicer stroškov, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih posojil mikro, 

podjetjem, samostojnim podjetnikom, zasebnim zavodom, društvom, zadrugam, socialnim 

podjetjem in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo v regiji JV Slovenija. 
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14006 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetn 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje razpisa. 

14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo Razvojnemu centru za oprevljene nalog v zvezi z izvedbo 

Pogodbe o sodelovanju Občine Straža v povabilu " Spodbujanje podjetniške inovativnosti na 

območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018" (priprava in objava in predstavitev povabila, 

informiranje in posredovanje vlog zainteresiranim prijaviteljem, postopki v zvezi s prejetimi 

vlogami in izbiro prijaviteljev, izdaja sklepov, obveščanje, poročanje MF idr.). 

Sredstva, ki so bila planirana za plačilo izbranemu prijavitelju in RC za leto 2019, bodo oz. so bila 

plačana v januarju 2020. 

14032 Izvajanje, svetovanje, informiranje in e-VEM postopkov 1.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena zaradi plačila računa iz leta 2018. 

14036 Hiša podjetništva v Občini Straža 1.908 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov RO (komunala, elektrika, 

varovanje). 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 51.994 € 

14039001 Promocija občine 21.262 € 

14008 Tiskanje promocijskega gradiva 4.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za tisk brošur (promocija mlina v Vavti vasi) in reklamnega 

materiala. 

14009 Celostna podoba Občine 17.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke so bile plačani promocijski izdelki, brošure, vrečke…Kupljena so bila 

tudi darila za devetošolce, ki jih župan ob zaključku devetletke sprejme v kulturnem domu. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 30.732 € 

14013 Sofinanciranje turističnih programov 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciral se je program TD Straža na podlagi razpisa in podpisa pogodbe. 
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14014 Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, kulturnih in 

vinogradniških poti 544 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za urejanje obstoječih sprehajalnih poti in plačilo DIIP-a za projekt 

Regionalne kolesarske poti. 

14028 Projekt kolesarskih poti "Sava-Krka bike" 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena 

14029 Ureditev prireditvenega prostora 5.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za ureditev prireditvenega prostora - vinogradniški dom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0006 

14030 Mreža postajališč za avtodome 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža je vključena v projekt  izvedbe projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. 

Projekt vodi Občina Mirna. Sredstva za namen vodenja in koordiniranje projekta, ter za promocijske 

aktivnosti, so bila nakazana v letu 2020. 

14031 Izgradnja trim steze z napravami 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 

14033 CLLD in priprava razvojnih programov 4.264 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

CLLD (Community Led Local Development) – Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, je nadgradnja 

pristopa LEADER. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z 

oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah 

in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega 

območja. Sredstva so se namenila za izvajanje programa. 

14035 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov 2.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru aktivnosti vodilne destinacije Dolenjska so se nadaljevale aktivnosti digitalne promocije 

Dolenjske kot turistične destinacije v okviru projekta Vodilnih destinacij slovenskega turizma. 

14038 Pomoli in dostopi na reki Krki 3.872 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta je postavitev pomola ob Dularjevem mlinu. V letu 2017 smo izvedli dokončanje 

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo za gradnjo 

pomolov na reki Krki. Izdelan je bil projekt za izgradnjo pomolov pri Dularjev mlinu. S Strani 

Direkcije za vode smo dobili pripombo, da je potrebno narediti Hidravlično študijo, katero je občina 

naročila pri Robertu Kepa s.p.. Študija je bila posredovana pristojnemu organu v soglasje, katerega 

do sedaj še nismo prejeli. Sredstva so bila porabljena samo za vzdrževanje obstoječih pomolov na 



 

67 

 

reki Krki. Za ostale storitve ni bilo porabljenih sredstev, ker ARSO -Direkcije za vode še niso podali 

svojega soglasje, katerega potrebujemo za nadaljevanje postopka pridobivanja gradbenega 

dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0007 

14039 Strategija Občine Straža 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se pokrivala za zunanjega izvajalca, ki je sodeloval kot pomoč pri programu razvoja 

turizma v občini. 

14041 Evropski teden mobilnosti 451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za organizacijo dogodkov v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 210.013 € 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 115.774 € 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 115.774 € 

15039 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM 4.445 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo vodenja analitičnih evidenc v zvezi z najeto komunalno 

infrastrukturo pri Komunali Nm (skladno s pogodbo o poslovnem najemu komunalne 

infrastrukture). 

15040 Subvencioniranje cen GJS 111.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje storitev izvajanja GJS občanom (razlike med 

ekonomskimi in obračunanimi cenami komunalnih storitev). Subvencionirana je bila dobava pitne 

vode, ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod.  

Del sredstev je bil porabljen tudi za financiranje obnov in prevezav vodovodnih priključkov. Zaradi 

investicije »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« in 

obnove vodovoda ob »Rekonstrukciji lokalne ceste LC-295053 v naselju Hruševec« obnovljenih 

veliko vodovodnih priključkov. Za obnovo je bilo porabljeno več sredstev, kot je bilo na voljo 

namenskih sredstev, ki se zberejo kot del omrežnine pri plačevanju komunalnih storitev. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 46.876 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 6.835 € 

15002 Ekološki otoki - gradbena dela 3.309 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup betonskih podstavkov za zabojnike. 
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15003 Nakup zabojnikov in kompostnikov 1.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup novih zabojnikov za komunalne odpadke (ločene frakcije). 

15013 Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD 1.217 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav 

zagotavlja sorazmerni del sredstva za kritje stroškov nakupa in vzdrževanja opreme ter investicijsko 

vzdrževanje opreme, ki je v najemu pri podjetju CeROD. Izveden je bil nakup klimatske naprave in 

nadgradnja plinske mreže. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-12-0001 

15015 Sanacija črnih odlagališč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. Dela so bila volontersko opravljena v času čistilne akcije. 

15023 Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije 303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije, nabavo hrane in pijače za udeležence. 

15045 Financiranje izgradnje CEROD II 135 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena kot soudeležba za plačilo stroškov vodenja projekta za izgradnjo MBO. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 40.040 € 

15006 Provizija za nakazilo in obr. takse za obremenjevanje voda 840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav 

zagotavlja sredstva za plačilo provizije podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. za obračunavanje, 

pobiranje in nakazovanje takse za obremenjevanje voda, ter poročanje v zvezi z okoljskimi 

dajatvami. 

15010 Rekonstrukcija kanalizacije 5.985 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture: 

- posodobitev krmilne naprave na črpališču Loke,  

- za obnovo dveh kanalizacijskih jaškov v Vavti vasi,  

- zatesnitev dveh pokrovov kanalizacijskih jaškov v vozišču ceste. 

V sklopu »in house« naročil je bilo izvedeno tudi visokotlačno čiščenje kanalizacije v ulici Drča. 

15012 Čistilna naprava Straža 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0011 

15017 Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 295053) 9.123 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu investicije rekonstrukcije lokalne ceste LC-295053 Hruševec je bila v dolžini 400 m 

zgrajena nova fekalna kanalizacija. Večji del investicije je bil plačan že v letu 2018. 

Del sredstev je bil namenjen še za izvedbo gradbenega nadzora. 

15044 Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas 543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije izgradnje fekalne kanalizacijo v delu naselja 

Jurka vas, ki je bila izvedena v sklopu projekta rekonstrukcije regionalne ceste skozi Jurko vas. 

Investicija je bila zaključena v letu 2018, končna situacija pa je zapadla v plačilo leta 2019 

15048 Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, ker se investicija v letu 2019 ni izvedla. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-19-0004 

15049 Sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč 2.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila izplačana individualnim upravičencem, ki so se prijavili na »Javni razpis za 

sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč« na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izgradnje 

MKČN in hišnih črpališč.  

Nepovratna sredstva so bila izplačana dvema občanoma za nakup in vgradnjo MKČN ter enemu 

občanu za vgradnjo hišnega črpališča. 

15051 Ureditev centra Straže - kanalizacija 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije PID v sklopu projekta 

Ureditev centra Straže. Račun iz leta 2018 je zapadel v plačilo v letu 2019. 

15054 Kanalizacija Podgora 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijo ureditve površin za pešce in kolesarje v naselju Podgora v letu 2019 nismo izvedli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

15055 Izgradnja sekundarne kanalizacije 6.863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v Jurki vasi od regionalne 

ceste do vodotoka reke Krke. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0005 

15056 Izgradnja kanalizacije v ulici Stara cesta, Pod Srobotnikom in Na žago 13.036 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadržanega zneska plačil za izgradnjo fekalne in meteorne 

kanalizacije po projektu »Ureditev ceste s površino za pešce v ulicah Stara cesta in Pod 

Srobotnikom«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0008 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 8.608 € 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 8.608 € 

15027 Vodenje katastra GJI 8.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki 

ga vodi Komunala Novo mesto kot upravljavec GJI v Občini Straža, skladno z letno pogodbo. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 38.410 € 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 38.410 € 

15053 Urejanje biotopov 38.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelan je bil koncept ureditve sekundarnih Biotopov Zalog. Nanj so bila pridobljena vsa potrebna 

soglasja za izvedbo in realizacijo projekta.  Projekt smo prijavili na razpis CLLD, ki ga izvaja RC 

Novo mesto. Občina je bila uspešna pri pridobivanju sredstev, saj je konec leta 2019 dobila odločbo 

o dodeljenih sofinancesrskih sredstvih. Gradbena dela se bodo izvedla v letu 2020, ostala mehka 

vsebina do konca leta 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-17-0013 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 345 € 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 345 € 

15021 Dejavnost Zavoda za varstvo okolja 345 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje splošne deratizacije brežin reke Krke. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

 735.858 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 36.551 € 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 0 € 

16003 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni bilo spremembe prostorskega akta. 

16078 Analize in ostali stroški po požaru-Ekosistemi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena 

16029003 Prostorsko načrtovanje 36.551 € 

16005 Občinski prostorski načrt 16.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 smo izbrali izvajalca za izvedbo SD OPN Straža_2. Izvajalec je podjetje Acer d.o.o. iz 

Novega mesta. Sredstva na tej postavki so bila porabljena zaradi postopka SD OPN _2 Straža, ki bo 

predvidoma zaključen  v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-001116009 

16009 Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se ni izvedla nobena sprememba OPPN GC Zalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0013 

16031 Okoljsko poročilo za OPN in OPPN 3.904 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena, pri izdelavi utemeljitve, da okoljskega poročila na SD 

OPN_2 ni potrebno izvesti. 

16073 Strokovne podlage in študije pri prostorskem načrtovanju 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

16076 Izdelava projektne dokumentacije 16.226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije: 

- izdelava PZI za kanalizacijo v ulici Ob Krki 
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- izdelava PZI za Ureditev površine za pešce in rekonstrukcijo javne poti JP-791231 Vavta vas 

(stadion) 

- izdelavo DIIP za projekt Regionalne kolesarske povezave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-19-0007 

1603 Komunalna dejavnost 625.863 € 

16039001 Oskrba z vodo 542.989 € 

16035 Regresiranje prevozov pitne vode 8.715 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za regresiranje dostave pitne vode gospodinjstvom, ki nimajo možnosti 

priklopa na javno vodovodno omrežje. Regresiran je prevoz vode 32 lastnikom objektov, ki imajo 

prijavljeno stalno prebivališče v objektu na območju Občine Straža. 

16036 Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave 435.731 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izvedbe investicije v okviru regijskega projekta 

»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, kjer je Občina 

Straža udeležena z deležem 13,87% od celotne investicije. V Občini Straža bo po zaključku 

investicije zgrajeno 6.400 m vodovoda, 100 m3 vodohran v Dolenji Straži, obnovljene bodo 

inštalacije v vodohranu Gorenja Straža. Pri celotni investiciji je Občina Straža soudeležena pri 

cevovodih in objektih na odseku 2 (vodovodni sistem Jezero) in cevovodih in objektih na odseku 8 

(vodovodni sistem Stopiče). Izgradnja vodarn Jezero in Stopiče je že dokončana, obe vodarni sta že 

v obratovanju. V zaključni fazi so dela na cevovodih in vodohranih.  

Poleg plačila izvajalcem je bil del sredstev je bil porabljen še za gradbeni nadzor in PR (obveščanje 

javnosti), ter koordinacijo projekta. Investicija bo zaključena v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-09-0019 

16040 Rekonstrukcije vodovodov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

16041 Vzdrževanje hidrantnega in vodovodnega omrežja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

16049 Vodovod Straža-Hruševec (LC 295053) 76.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu investicije »Rekonstrukcija ceste LC-295053 v naselju Hruševec« bil v celotni dolžini 

obnovljen vodovod z individualnimi vodovodnimi priključki. Investicija se je začela izvajati že v 

letu 2018. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje izgradnje novega vodovoda, ter 

za izvedbo gradbenega nadzora in meritev pretoka hidrantov. 
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16072 Ureditev centra Straže - vodovod 904 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo meritev pretoka hidrantov in izdelavo projektne 

dokumentacije PID za projekt "Ureditev centra Straže". 

16074 Izgradnja sekundarnih vodovodov 21.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo sekundarnega vodovoda v Hruševcu. Vodovod je bil zgrajen 

v cestnem telesu javne poti JP-792871 v dolžini 150 m. Del sredstev je bil namenjen tudi izvedbi 

gradbenega nadzora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-16-0002 

16083 Vodovod Podgora 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker se investicija v letu 2019 ni izvedla. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0005 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.247 € 

16082 Sanacija kapelice Loke 15.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za obnovo kapelice na Lokah. 

16039003 Objekti za rekreacijo 67.628 € 

16079 Postavitev strelišča z električnimi tarčami v Domu partizana 67.628 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se namenila za postavite električnih tarč v domu Partizana. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.392 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.392 € 

16018 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 911 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje dvižne rampe in storitve upravljanja podjetja Zarja. 

16019 Stroški upravljanja s stanovanji  in poslovnimi prostori 481 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so se vršila plačila za tekoče stroške stanovanja na Ulici talcev 20 ( električna energija, 

komunalne storitve.). 
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 72.052 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 10.132 € 

16044 Gospodarska cona Zalog - GJI 7.414 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo geodetske storitve po izgradnji infrastrukture v GC Zalog in 

za izdelavo projekta retencija jug. 

16052 Urejanje občinskih zemljišč 2.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za sečnjo in spravilo lesa na občinskih zemljiščih. 

16069002 Nakup zemljišč 61.920 € 

16023 Nakup zemljišč v Občini Straža 38.283 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč v skladu s Načrtom pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine 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) 5.268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so bila porabljena 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 18.369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za financiranje odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste in so v lasti 

zasebnih subjektov, kot tudi za stroške geodetskih storitev, cenitev vrednosti zemljišč ter stroškov 

notarskih postopkov za sklenjene pravne posle. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 48.991 € 

1702 Primarno zdravstvo 29.946 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 29.946 € 

17001 Zdravstveni dom 29.946 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila  porabljena za plačilo  tekočih stroške in  stroškov vzdrževanja 

zdravstvenega doma (stroški električne energije,  varovanja,  ogrevanja, telefona in interneta, 

vzdrževanja dvigala, tekoče vzdrževanje...). 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 19.045 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 15.441 € 

17006 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavarovane osebe 15.441 € 

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 3.604 € 

17007 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško službo 3.604 € 

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 218.482 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 11.622 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 11.622 € 

18014 Obnova cerkva in spremljajočih objektov v občini 9.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za obnovo  cerkva so se razdelila na podlagi razpisa. Na razpis se je prijavila župnija Vavta 

vas in Prečna. Župnija Vavta vas je obnovila fasado na župnišču, uredili okolico  ter meteorno 

kanalizacijo in strelovod. Župnija Prečna pa je v cerkvi sv. Martina v Zalogu s sredstvi obnovila 

glavna vrata, zidno omarico - tabernakelj in namestila nov zvon. Pri cerkvi v Dol. Straži so uredili 

sanacijo stopnic. 

18050 Mlin v Vavti vasi 1.722 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje mlina in urejanja notranje kmečke sobe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-12-0003 

18054 Vzdrževalna dela na Dularjevem mlinu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija se v letu 2019 ni izvedla, ker smo bili neuspešni pri javnem razpisu. 
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1803 Programi v kulturi 143.879 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 76.706 € 

18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM 41.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost splošne Knjižnice Mirana Jarca smo sofinancirali na podlagi pogodbe sofinancira se plače 

zaposlenih, za blago in storitve  ter programske stroške. 

18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM 6.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se  nakupa knjig Knjižnice Mirana Jarca. Sofinanciranje se izvaja na podlagi pogodbe, 

izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov. 

18005 Sofinanciranje revije RAST 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker MO Novo mesto ni posredovala računa za sofinancirali 

izdaje revije Rast. 

18011 Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži 26.313 € 

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, sofinanciramo tudi neposredne 

stroške telekomunikacijskih storitev v krajevni knjižnici. 

18018 Hiša kulture 2.363 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se krije najemnina in tekoči stroški za objekt na  železniški postaji. 

18039002 Umetniški programi 29.890 € 

18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program JSKD smo sofinancirali  na podlagi pogodbe, izplačilo se je izvršilo na  podlagi zahtevka. 

JSKD  je izvedel redni program območne izpostave kot tudi dodatni izvedene prireditve. Izvajal je 

tudi  izobraževalne programe za otroke, mladino in odrasle. 

18016 Prireditve v Občini Straža 28.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov organizacije prireditev, ki jih organizira Občina 

Straža v sodelovanju z društvi.(slavnostna seja Občine Straža, Straška salamiada, Dolenjski dnevi 

na Krki, Teden otroka, Teden mobilnosti,  Martinovanje, Kolesarska dirka za pokal Občine Straža, 

Srečanje prostovoljcev ..) 
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18039003 Ljubiteljska kultura 18.176 € 

18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture 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 javni 

razpis za sofinanciranje kulturnih programov. Za namen izvajanja redne  dejavnosti in programov 

so sredstva prejela naslednja društva:  

Naziv      Vrednost 

Kulturno umetniško društvo Straža    2.259,97 

Društvo upokojencev Straža                 2.475,09 

Osnovna šola Vavta vas     2.706,41 

Glasbena šola Lipičnik     4.048,05 

KD Drganja sela                      455,69 

Kulturno prosvetno društvo Svoboda                  138,79 

18043 Kulturne prireditve 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.  

Za namen izvajanja prireditev so sredstva prejela naslednja društva:  

 

Naziv      Vrednost 

Kulturno umetniško društvo Straža                3.806,95 

Društvo upokojencev Straža                    245,61 

Osnovna šola Vavta vas           0,00 

Glasbena šola Lipičnik        245,61 

KD Drganja sela                      368,41 

Kulturno prosvetno društvo Svoboda                  368,41 

18039005 Drugi programi v kulturi 19.107 € 

18044 Kulturni dom v Straži 19.107 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje kulturnega doma 

(voda in komunalne storitve, elektrika, telefon, čistila, varovanje, periodična tehnična kontrola 

dvigala, servis oz. redno vzdrževanje dvigala, in kontrola in servis požarne zaščite, stroški ogrevanja, 

razni drobni material za vzdrževanje in popravila...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-11-0001 
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18046 Vaški dom Drganja sela 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-15-0010 

1804 Podpora posebnim skupinam 10.955 € 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 10.955 € 

18022 Pomoč posameznikom, društvom (invalidi,…) 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se je preko Zveze paraplegikov sofinancirala osebna asistenca. V letu 2019 so se plačali 

zapadli zneski iz leta 2018. 

18023 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij 10.355 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako letno objavi 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. Sredstva so bila razdeljena na podlagi predvidenih sredstev, Pravilnika in 

Pogojev, ki so sestavni del Pravilnika ter letnega Programa socialnega varstva v Občini Straža. 

Sredstva so prejela naslednja društva: 

Naziv         Prejeta sredstva  

Društvo življenje brez nasilja      343,51 

Društvo diabetikov                    361,59 

Polžek         397,75 

Društvo za zdravljenje odvisnosti      325,43 

Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja               397,75 

Društvo sožitje         397,75 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto   397,75 

Medobčinsko društvo invalidov      433,90 

Društvo paraplegikov Dol.,Bel.krajine in Posavja    470,06 

Sonček- Društvo za cerebralno paralizo    361,59 

Medobčinsko društvo amputirancev                  433,90 

Društvo za zdravje srca in ožilja      253,11 

Društvo oseb iz izgubo sluha Dol.in Bele. Krajine    397,75 

Društvo Celiac       325,43 

Rejniško društvo Slovenije                   397,75 

Društvo upokojencev Straža                            1.001,32 

ZŠAM - Gorjanci                   654,71 

Društvo mladinski ceh       693,22 

KO ZB Straža        693,22 
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Društvo vinogradnikov Straža      693,22 

OZRK Novo mesto - KORK Straža                  924,30 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 52.026 € 

18059001 Programi športa 46.322 € 

18025 Športna dejavnost kot preventivni program zdravja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

18027 Sofinanciranje programov na področju športa 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 so se  prijavila društva, ki  izvajajo športne dejavnosti v občini. Sredstva so 

bila  razdeljena na podlagi predvidenih sredstev. 

Društva, ki so prejela sredstva: 

Naziv       Dodeljena sredstva   

Športno rekreativno društvo BREZA    6.721,29 

Društvo za razvoj Straže     1.717,86 

Športno društvo Straža     5.065,14 

Osnovna šola Vavta vas     2.506,03 

Društvo upokojencev Straža     3.157,56 

Kanu Klub Simon      3.471,70 

Strelsko društvo Straža     3.799,95 

Rafting klub Gimpex Straža               19.882,48 

18053 Čolnarna in kopališče v Straži 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se niso porabila, ker nismo še dobili gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0005 

18059002 Programi za mladino 5.704 € 

18015 Novoletna obdaritev otrok 4.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za  program in nakup daril za obdaritev otrok v mesecu decembru - 

Dedek Mraz, ki ga izvedemo s Društvom prijateljev mladine Mojca. 

18017 Sofinanciranje dejavnosti društev (delo z mladimi) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 
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18026 Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije 794 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za sofinanciranje 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 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 

18048 Mladinski dom Rumanja vas 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 

19 IZOBRAŽEVANJE 720.602 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 596.332 € 

19029001 Vrtci 596.332 € 

19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev 473.521 € 

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 11. oddelkov  6. oddelkov 

se nahaja v vrtcu Krkine lučke en oddelek v osnovni šoli štirje oddelki se nahajajo v dislocirani enoti 

v Straži in en oddelek v ZD Straža. 

19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev (vrtci izven občine) 68.835 

€ 

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 22.586 € 

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  v vrtcu). 
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19022 Nabava opreme za vrtec 31.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se je uredil dodatni oddelek za vrtec v ZD Straža. Na podlagi idejne  zasnove preureditve 

so se preuredili prostori in bila kupljena oprema. 

19036 Gradnja novega vrtca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. Razpis za pripravljavca projektne dokumentacije je bil 

izveden v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 2019-2022: OB203-18-0004 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 83.662 € 

19039001 Osnovno šolstvo 70.928 € 

19006 Materialni stroški - OŠ Vavta vas 32.141 € 

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; elektrika, komunala, ogrevanje, 

zavarovanje... 

19007 Dodatni program 497 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dodatnih programov se je sofinanciral plavalni tečaj. 

19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto 0 € 

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. OŠ Dragotin Kette se je sofinancirala na 

podlagi aneksa sklenjenega z MO Novo mesto. V OŠ Dragotin Kette je bilo v šolskem letu 

2018/2019 vključenih 6 otrok iz občine Straža. Izplačilo ni bilo izvedeno, ker MO Novo mesto ni 

posredovala zahtevka. 

19012 OŠ - investicijsko vzdrževanje 12.269 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prevelikega pritiska vode v vrtcu in OŠ je bilo potrebno vgraditi regulator tlaka sanitarne 

vode. 

19016 Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka 290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za nabavo materiala za ureditev površin pod fitnes napravami. 
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19018 Tekmovanja učencev v znanju 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. 

19019 Sofinanciranje kulturnih dni in naravoslovnih dni 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, ki jih morajo osnovne šole 

izvesti v skladu s predmetnikom in učnim načrtom. 

19020 Računalniška oprema 6.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V OŠ se posodablja računalniška napeljava in oprema. 

19024 Nabava opreme in sredstev za delo 3.303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se namenila za delovanja OŠ. 

19025 Financiranje šole v naravi 3.235 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je iz proračuna sofinancira stroške šole v naravi za 3. razred. 

19031 Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 5.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se namenila za poplačilo zadržka GPI tehniki. 

19035 Sofinanciranje nakupa smučarskih kart 1.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke so se sredstva namenila za financiranje smučarskih kart, ki jih porabijo 

otroci v OŠ Vavta vas pri izvedbi zimskega športnega dne. 

19037 Sofinanciranje delavnice robotika 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za sofinanciranje izvajanja delavnic za osnovnošolske otroke. Delavnice 

izvaja RC Novo mesto. 

19039002 Glasbeno šolstvo 6.837 € 

19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo 6.837 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v letu 2019 na podlagi podpisanega aneksa sofinancirala  stroške za storitve, ki ji je 

Glasbena  šolo Marjana Kozine nudila učencem iz naše občine. V šolskem letu 2018/2019 je GŠ 

obiskovalo 40 učencev iz Občine Straža. 
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19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 5.898 € 

19014 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše 5.898 € 

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. Posvetovalnica je v letu 2019 obravnavala 21 svetovancev katerim 

je namenila 195,5 ur strokovnih obravnav. 

1906 Pomoči šolajočim 40.608 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 35.608 € 

19008 Regresiranje prevozov v šolo 29.425 € 

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. V letu 2017 je bila 

uvedena tudi nova avtobusna linija na relaciji Podbreznik-Podgora-Dolenja Straža -OŠ. Za otroke iz 

šolskega okoliša OŠ Vavta vas je do 4. razreda  prevoz brezplačen. Starši pa plačajo prevoz za otroke 

od 4-9 razreda, ki lahko koristijo avtobus ter za vse otroke iz drugih šolskih okolišev, ki se vozijo s 

kombibusom 

19009 Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami 6.183 € 

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 je v letu 2019 plačevala prevoz za 6 učencev. 

19069003 Štipendije 5.000 € 

19030 Vplačila v sklad za štipendiranje 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina letno razpise javni razpis za dodelitev štipendije. V šolskem letu 2018/19 sta  štipendijo 

prejemala: en študent in en dijak. V šolskem letu 2019/2020 prejema štipendijo samo en dijak. 

20 SOCIALNO VARSTVO 173.246 € 

2002 Varstvo otrok in družine 11.000 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 11.000 € 

20001 Prispevek družinam novorojencev 11.000 € 

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 
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denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža. Izplačilo se je izvršilo  na podlagi izdane 

odločbe. V letu 2019 je prispevek  prejelo 46 upravičencev. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 162.246 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 22.356 € 

20002 Financiranje družinskega pomočnika 22.356 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina iz svojega proračuna sofinancirala izvajanje dveh družinskih pomočnikov. 

20049003 Socialno varstvo starih 121.350 € 

20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni zavodi 78.312 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila  namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih 

socialno varstvenih zavodih. Obveznost občine je kritje razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov. 

Odločbo o upravičenosti izda Center za socialno delo v skladu z določili Uredbe o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Cene storitev  so oblikovane skladno z 

določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 

varstvenih storitev (Ur. l. RS. Št.: 87/06). 

Cene dodatne oskrbe se usklajujejo na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, praviloma 

dvakrat letno, in sicer 1. januarja in 1. julija. V zavodih imamo nameščenih 13 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, Dom upokojencev Idrija, DSO Črnomelj, Dom Nine 

Pokorn. Konec leta 2019 je bilo v zavodu 10 oseb, za katere delno plačujemo oskrbnino. 

20004 Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu 41.275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

skupnosti.   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. Konec leta 2019 je storitev pomoči na domu potrebovalo 

15. upravičencev 

20017 Program oskrbe starejših občanov v občini Straža 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

20020 Financiranje brezplačnih prevozov za starejše in org. srečanja 1.762 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za stroške organizacijo srečanj, ki smo jih organizirali na različnih lokacijah.  
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 11.754 € 

20005 Sofinanciranje stanarin 6.090 € 

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. V občini Straža je bilo konec decembra 6 oseb za katere smo sofinancirali stanarino. 

20009 Sofinanciranje letovanja otrok 1.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za letovanje otrok, ki ga je tudi v letu 2019 organizirala Območna 

organizacija Rdečega Križa Novo mesto. 

20010 Enkratna socialna denarna pomoč občanom 3.714 € 

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. V letu 2019 je enkratno 

denarno pomoč prejelo 20 upravičencev. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 6.786 € 

20007 Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto) 2.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se je sofinanciralo izvajanje programa socialne dejavnosti, ter delovanje Območnega 

združenja RK. 

20015 Objekt bivšega vrtca v Straži 2.376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za tekoče stroške objekta. 

20019 Sofinanciranje medgeneracijskih centrov 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Straža sofinancira  projekt večgeneracijskega  centra,  ki ga  izvaja Razvojno izobraževalni 

center Novo mesto, skladno z razpisom Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti.  

Izvedba raznolikih programov,  temeljijo na potrebah in interesu izbranih ciljnih skupin, nudenje 

podpore, motivacije in dodatnih  znanj. V projekt se vključujejo društva in posamezniki iz Občine 

Straža.  

20021 Projekt Donirana hrana 1.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan je  s predstavnikoma  OZRK Novo mesto Barbaro Ozimek in predsednikom Lions kluba 

Vladimirjem Bahčem v letu 2019 podpisal pismo o vključitvi Občine Straža v projekt Donirana 

hrana.  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 
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hrana so vključene trgovine Špar, Mercatro, Hofer, Lidl nabor trgovin, ki se vključujejo v projekt  se 

zelo hitro širi.   Ob izvajanju programa se je izkazalo, da so potrebe po donirani hrani tudi pri 

posameznikih in družinah v Občini Straža, ki ne morejo hoditi po hrano  v Novo mesto. Zaradi 

predpisov, ki narekujejo, da se hrano  deli samo direktno uporabnikom se je  ta pomoč začela izvajati 

tudi v Občini Straža.  V občini  je bilo v projekt  konec leta vključenih 20. oseb.  

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 12.791 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 12.791 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

 12.791 € 

22001 Domače zadolževanje 12.791 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov in obresti najetih posojil (dolgoročnega in 

kratkoročnega). 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

23002 Tekoča proračunska rezerva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za prerazporeditev na postavke, kjer ni bilo predvideno 

zadostnih sredstev. 

 

06 REŽIJSKI OBRAT  254.624 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 103.057 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 103.057 € 

06039001 Administracija občinske uprave 88.360 € 

06055 Plača zaposlenih v režijskem obratu 88.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se krijejo stroški izplačanih plač zaposlenim v režijskem obratu. Postavka poleg 

osnovne plače  vključuje tudi dodatke (delovna doba, stalna pripravljenost), sredstva za povračila in 

nadomestila, nadurno delo in delovno uspešnost za povečan obseg dela, 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. 

06056 Izvajanje družbeno koristnih del - režijski obrat 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 
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06059 Nakup telefonskih aparatov-RO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 

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

 14.698 € 

06053 Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat 14.698 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za stroške goriva, tehničnih pregledov, nabavo drobnega materiala ter nakup 

dodatne opreme (avtomobilska prikolica, namizno žago ...) za potrebe komunalne skupine ter 

vzdrževanje le-te. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.885 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 11.885 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 11.885 € 

10004 Zaposlitev preko javnih del - režijski obrat 11.885 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 smo imeli preko javnih del zaposlenega enega delavca. Sredstva iz postavke so se 

namenila za plačo in prispevke. Del sredstev je sofinanciran. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 130.047 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 130.047 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 82.354 € 

13046 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in mostov - režijski obrat 54.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so se namenila za tekoče vzdrževanje občinskih cest (pesek za popravilo 

cest, gradbeni material za oporni zid, asfaltna masa...). 

13047 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in mostov - režijski obrat 27.854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja občinskih cest. Izvedena so 

bila pripravljalna dela za izvajanje zimske službe (priprava deponij s posipnimi materiali). V 

zimskem času se je izvajala zimska služba (pluženje in posipanje, ter preventivno posipanje cestišč). 

Delno so bila sredstva porabljena tudi za najem GPS naprav za spremljanje zimske službe. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 15.318 € 

13048 Nakup in postavitev prometnih znakov ter usmer. signalizacije-režijski obrat 3.412 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup nove prometne signalizacije in prometne opreme (ogledala, 

stebrički). Del sredstev je bilo porabljeno tudi za plačilo postavitve začasne prometne signalizacije 

ob zapori ceste. 
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13049 Talne označbe - režijski obrat 11.905 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redno obnovo horizontalne prometne signalizacije – talnih označb 

(osne črte, prehodi za pešce, avtobusna postajališča), ter izvedbo novih talnih označb ob 

rekonstrukciji lokalne ceste skozi naselje Hruševec. 

13029004 Cestna razsvetljava 32.375 € 

13050 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat 5.968 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave (zamenjava žarnic, dušilk). 

Del sredstev je bil porabljen še za izvedbo novoletne okrasitve (obešanje in snemanje novoletne 

dekoracije). 

13053 Poraba električne energije za javno razsvetljavo-režijski obrat 26.407 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki se namenila za stroške električne energije za javno razsvetljavo. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.634 

€ 

1603 Komunalna dejavnost 9.634 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.940 € 

16057 Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliška vežica-režijski obrat 6.940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice. 

16058 Ureditev grobišč-režijski obrat 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 

16039003 Objekti za rekreacijo 354 € 

16059 Športni park Breza-režijski obrat 354 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za posodobitev geodetskega načrta. 

16060 Stadion Vavta vas-režijski obrat 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se sredstva niso porabila. 

16061 Otroška igrišča-režijski obrat 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.340 € 

16056 Vzdrževanje ulic in javnih objektov - režijski obrat 2.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in sicer za zasaditev rastlin, nakup 

zemlje, sekancev... 

16062 Plakatiranje-ureditev plakatnih mest-režijski obrat 49 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za popravilo oglasne deske. 

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

zemljišča) 0 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 € 

16063 Urejanje "govejakov" in kopališč-režijski obrat 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se niso porabila. 

 

04 OBČINSKA UPRAVA -  enovita  76.667 €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 76.667 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 76.667 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

 76.667 € 

22001 Domače zadolževanje 76.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 je bilo odplačano  skupaj 76.667 EUR – to je dvanajst obrokov  glavnice dolgoročnega 

posojila, ki ga je občina najela v letu 2015 z odplačilno dobo 10 let in enajst obrokov glavnice 

dolgoročnega posojila prav tako z odplačilno dob 10 let, ki ga je občina najela v decembru 2018. 

 

3.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

 

Učinki poslovanja Občine Straža se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju. S svojim dosedanjim 

delom smo pogoje bivanja v naši občini izboljšali. S proračunskimi sredstvi smo omogočili delovanje 

na različnih področjih proračunske porabe. 

 

 

3.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Straža vrši župan kot odredbodajalec in direktor občinske  

uprave. 

Občina ima imenovan tudi Nadzorni odbor, ki vsako leto pregleda zaključni račun za preteklo leto in 

izbrana področja. 
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Revizijo poslovanja občine opravlja tudi zunanja revizorska služba. Do leta 2019 je zunanjo revizijo 

izvajala revizorska družba Dinamic, v letu 2019 pa je prenehala z opravljanjem revizij občin, novega 

izvajalca pa je občina izbrala v začetku leta 2020. 

Župan je občinskemu svetu, skladno z določbami Zakona o javnih financah, poročal o polletni 

realizaciji, s potekom realizacije prihodkov in odhodkov se občinski svet seznani tudi pri sprejemanju 

rebalansov proračuna med letom. 

 

 

3.3. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2019-2023 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB203-11-0004 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec  

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. V letu 2019 so bila 

sredstva porabljena za nadaljevanje rekonstrukcijo lokalne ceste LC-295053 skozi naselje Hruševec, 

plačilo gradbenega nadzora in koordinacije varnosti na gradbišču.  

V sklopu investicije je bila rekonstruirana cesta v dolžini 1.480 m, zamenjan je bil ustroj ceste in 

izvedena preplastitev. V celotni dolžini je bil zgrajen pločnik v širini 2,50 m za mešan promet pešcev 

in kolesarjev. Zgrajena sta bila dva para avtobusnih postajališč izven cestišča, urejeni dve grbini za 

umiritev prometa in urejeni trije prehodi za pešce. Zgrajena je tudi kanalizacija s ponikalnicami za 

odvodnjavanje cestišča.  

V celotni dolžini je bil obnovljen vodovod z individualnimi vodovodnimi priključki, v dolžini 400 

m je bila zgrajena nova fekalna kanalizacija. V celotni dolžini trase je bila zgrajena nova cestna 

razsvetljava ter kabelska kanalizacija ta optično omrežje. Za navedeno infrastrukturo so bila 

porabljena sredstva na ločenih proračunskih postavkah. 

 

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

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. Investicija se je začela 

izvajati v letu 2016 nadaljevala pa se je v letu 2017. V letu 2019 sredstva iz tega projekta niso bila 

porabljena. 

 

OB203-17-0003 – Preplastitve 

Namen projekta je preplastitev lokalnih cest in javnih poti. Sredstva so bila porabljena za preplastitev 

lokalnih cest in javnih poti. Konec leta 2018 je bilo izvedeno asfaltiranje lokalne ceste LC-295061 

Vavta vas-Drganja sela v dolžini 2.700 m, račun pa je v celoti zapadel v plačilo v letu 2019. Po 

izgradnji vodovoda in javne razsvetljave je bila izvedena preplastitev javne poti JP-792871 Hruševec 

v dolžini 150 m. Izvedenih je bilo tudi več sanacij lokalnih poškodb asfalta (Potok, Novomeška 

cesta, Nova gora, Gaj, Podreber, Drča). 

 

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

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

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

kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne kanalizacije) ter obnovila javne razsvetljave, za kar so bila 

sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Sredstva so bila porabljena za izvedbo 

rekonstrukcije lokalnih cest LC-298011 Stara cesta in dela lokalne ceste LC-298001 Pod 

Srobotnikom. Sočasno z gradnjo vodovoda po projektu »Hirdavlična izboljšava vodovodnega 

sistema na območju osrednje Dolenjske« je bila rekonstruirana cesta in urejena površina za pešce na 

ulici Stara cesta v dolžini 450 m ter v ulici Pod Srobotnikom v dolžini 250 m. Zgrajena je bila nova 

meteorna kanalizacija, v delu ulice Pod Srobotnikom pa tudi nova fekalna kanalizacija. Na celotni 

dolžini odsekov je bila posodobljena cestna razsvetljava ter urejano TK omrežje. Investicija je bila 

zaključena v letu 2018. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo zadržanega zneska plačil 

po projektu »Ureditev ceste s površino za pešce v ulicah Stara cesta in Pod Srobotnikom«. 
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13029003 – Urejanje cestnega prometa 

OB203-09-0017 – Postavitev novih avtobusnih postajališč 

Sredstva so bila porabljena za dobavo in postavitev novih avtobusnih nadstrešnic. Postavljene so 

bile 4 nadstrešnice v Hruševcu ter ena nadstrešnica na Dolnjem Mraševim. Znesek predstavlja 

plačilo dela celotnega računa, razlika bo plačana v letu 2020. 

13029004 – Cestna razsvetljava 

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

Namen projekta je zagotoviti javno razsvetljavo na predelih kjer je izkazan interes in potreba. V letu 

2019 je bila zgrajena nova javna razsvetljava ob JP-792871 v naselju Hruševec so bile postavljene 

4 nove svetilke. V sklopu vzdrževalnih del regionalne ceste R2-419 in pločnika v ulici Ob Krki so 

bili zamenjani 4 kandelabri in obnovljena kabelska kanalizacija. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest   

OB203-09-0020 - Rekonstrukcija RC Straža-Novo mesto  

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. V letu 2019 sredstva niso bila porabljena. 

 

OB203-18-0006 - Rekonstrukcija RC skozi naselje Vavta vas  

Cilj projekta je financiranje pločnika, javne razsvetljave in kanalizacije v Vavti vasi. Sredstva v letu 

2019 niso bila porabljena. 

14049001 – Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb  

OB203-17-0010 – Letališče Straža  

Namen projekta je vzdrževanje letališke steze (košnja, čiščenje muld, obsekovanje drevja…). Začeli 

bomo z pripravo dokumenta o upravljanju letališča. V letu 2019 smo postavili ograjo ob zapornici, 

ki je postavljena ob letališki pisti. 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

OB203-17-0006 – Ureditev prireditvenega prostora  

Cilj projekta 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. Sredstva so se namenila za ureditev objekta-

vinogradniškega doma. 

OB203-17-0007 – Pomoli in dostopi na reki Krki  

Cilj projekta je postavitev dveh pomolov in sicer ob šolskem mostu in ob Dularjevem mlinu. V letu 

2017 smo izvedli dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

projekta za izvedbo za gradnjo pomolov na reki Krki. Dokončan je bil projekt pod šolskim mostom, 

projekt pomolov pri Dularjev mlinu  je še v fazi izdelave, ker se čaka soglasje Direkcije za vode. 

Vloga soglasja je bila oddana meseca avgusta 2017. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za 

zamenjavo lesenih delov dotrajanega pomola pri Dularjevem mlinu. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB203-12-0001 – Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD  

Občina Straža v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav 

zagotavlja sorazmerni del sredstva za kritje stroškov nakupa in vzdrževanja opreme ter investicijsko 

vzdrževanje opreme, ki je v najemu pri podjetju CeROD.  

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

OB203-11-0005 – Izgradnja sekundarne kanalizacije  

Cilj projekta je vzdrževanje javne kanalizacije, rekonstrukcijo in obnovo kanalizacije in jaškov, ter 

dograditev (podaljšanje) sekundarnih vodov na območju z že zgrajenim omrežjem.  

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v Jurki vasi od regionalne 

ceste do vodotoka reke Krke. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

OB203-09-0019 - Vodovod na območju Dolenjske - hid. Izboljšave  

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izvedbe investicije v okviru regijskega projekta 

»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, kjer je Občina 

Straža udeležena z deležem 4,53% od celotne investicije. V Občini Straža je že zgrajeno 6370 m 

vodovodov, vodohran v Dolenji Straži s kapaciteto 100 m3. Občina sofinancira tudi del 

magistralnega vodovoda od vodarn Jezero in Stopiče, ter izgradnji obeh vodarn. Del sredstev je bil 

porabljen še za gradbeni nadzor in PR (obveščanje javnosti), ter koordinacijo projekta. Investicija 

bo zaključena v letu 2020. 

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

OB203-17-0013 – Ureditev biotopov  

Cilj projekta je ureditev biotopov 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 smo prijavili na 

razpis CLLD, ki ga izvaja RC Novo mesto. V letu 2019 smo odkupili zemljišča, ki jih potrebujejo 

za izvajanje projekta ureditve biotopov v Zalogu. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

OB203-09-0011 – Občinski prostorski načrti  

V letu 2017 smo izbrali izvajalca za izvedbo SD OPN STRaža_2. Izvajalec je podjetje Acer d.o.o. 

iz Novega mesta. Sredstva na tej postavki so bila porabljena zaradi postopka SD OPN _2 Straža, ki 

bo predvidoma zaključen v letu 2020. 

 

OB203-19-0007 – Izdelava projektne dokumentacije 

Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ceste in površine za pešce, ki se ne 

bodo izvajale v sklopu posameznih proračunskih postavk. Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za 

izdelavo projektne dokumentacije: 

- izdelava PZI za kanalizacijo v ulici Ob Krki 

- izdelava PZI za Ureditev površine za pešce in rekonstrukcijo javne poti JP-791231 Vavta vas 

(stadion) 

- izdelavo DIIP za projekt Regionalne kolesarske povezave. 
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16039001 – Oskrba z vodo  

OB203-16-0002 – Izgradnja sekundarnih vodovodov 

Cilj projekta je izgradnja krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov. Sredstva so bila porabljena 

za izgradnjo sekundarnega vodovoda v Hruševcu. Vodovod je bil zgrajen v cestnem telesu javne 

poti JP-792871 v dolžini 150 m. Del sredstev je bil namenjen tudi izvedbi gradbenega nadzora. 

16039003 – Objekti za rekreacijo  

OB203-17-0012 – Stadion Vavta vas 

Cilj projekta je zagotavljanje sredstev tekočega vzdrževanja objektov in ureditev infrastrukture in 

druga investicijska dela (priklop vode in elektrike na objekt, izdelava IDZ za postavitev novih 

prostorov za potrebe športne dejavnosti.). V letu 2019 na projektu Stadion Vavta vas nismo izvajali 

nobenih aktivnosti. 

 

OB203-18-0001 – Postavitev strelišča v Domu partizana 

V letu 2018 smo v Domu partizana uredili nove športne površine. Izvedena so bila gradbeno 

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

razpis Fundacije za šport, kjer smo bili neuspešni. Sofinanciranje investicije je bilo po 23. členu ZFO 

s strani MGRT-ja. Projekt podpira tudi Strelska zveza Slovenije. 

Investicija se je v lanskem letu zaključila, računi pa so zapadali v letu 2019. Občina je prejela 

sredstva s strani ministrstva v letu 2018. 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

OB203-09-0022 - Nakup zemljišč v Občini Straža  

Občina je v letu 2018 kupila zemljišča v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Straža. 

180290011 – Nepremična kulturna dediščina 

OB203-12-0003 – Mlin v Vavti vasi  

V letu 2015 se je izvedel javni razpis za rekonstrukcijo strehe na mlinu. V mesecu decembru je bila 

podpisana pogodba z izvajalcem. V sklopu investicije rekonstrukcija strehe mlina se je v letu 2016 

izvedla še zamenjava stavbnega pohištva (oken) ter del fasade. V letu 2019 so se sredstva namenila 

le za tekoče vzdrževanje mlina. 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

OB203-11-0001 - Kulturni dom v Straži  

Obnova Kulturnega doma se je v preteklih letih zaključila. Sredstva se porabljajo zgolj za tekoče 

vzdrževanje objekta.  

18059001 – Program športa  

OB203-18-0005 – Čolnarna ob reki Krki 

Cilj projekta je zagotoviti prostore za čolne in ostalo opremo, ki bo dostopen za uporabo občanom. 

Investicija se v letu 2019 ni izvedla.  

18059002 – Program za mladino  

OB203-12-0005 – Mladinski dom Prapreče  

Cilj projekta je posodobiti ter legalizirati objekt Mladinski dom Prapreče. Na objektu v Preprečah v 

letu 2019 nismo izvajali investicijskih vlaganj. 
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OB203-15-0003 – Mladinski dom Rumanja vas 

Cilj projekta je nadaljevanje urejanja objekta v Rumanji vasi, ki ga uporablja Pihalni orkester Krka. 

Na objektu v letu 2019 nismo izvajali investicijskih vlaganj. 

19029001 - Vrtci  

OB203-18-0004 – Gradnja novega vrtca Krkine lučke  

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

v Straži na lokacijo OŠ. Investicija se v letu 2019 ni izvajala. V letu 2020 bomo pričeli s 

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. 

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

 

4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna 

 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Občina Straža v bilanci stanja  31.12.2019 v skupini kontov 11 izkazuje sledeča denarna sredstva na 

računih odprtih pri Upravi za javna plačila (UJP) : 

 

Konto:   Naziv konta:                                                                                              Znesek EUR           

110 Denarna sredstva na računih   

110000 Denarna sredstva na računih 544,29 

110001 Denarna sredstva na računih - rezervni sklad 56. 842,00 

 skupaj 57.386,29 

 

114 Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene   

114000 DENARNA SREDSTVA-SKLAD ZA ŠTIPENDIRANJE 4.655,49 

 

 

4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov sredstev 

 

Med dolgoročne finančne naložbe  ima občina Straža knjižene delnice in kapitalske deleže, katerih 

stanje na dan 31.12.2019 znaša skupaj 654.707,01  EUR: 

 

Konto:   Naziv konta:                                                                                                           Znesek EUR 

060 – Naložbe v delnice v državi  

 

060004 

 

DELNICE HITR - HIT NOVA GORICA 

 

5.685,06 

             

062  Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi               

062000 VLOŽEK TV NOVO MESTO 5.576,05 

062002 POSLOVNI DELEŽ KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 219.036,75 

062003 POSLOVNI DELEŽ CeROD d.o.o. 30.923,15 
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062004 POSLOVNI DELEŽ ZARJA, D.D. NOVO  MESTO 390.312,00 

062005 POSLOVNI DELEŽ RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO 2.318,80 

062006 POSLOVNI DELEŽ CERO-DBK d.o.o. 855,20 

 skupaj 649.021,95 

 

4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

 

Stanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev: 

 

Neopredmetena 

dolgoročna 

sredstva 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

31.12.2018 31.12.19 31.12.2018 31.12.19 31.12.2018 31.12.2019 

Programska 

oprema 32.481 32.858 25.252 27.614 7.229 5.244 

Druga 

neopredmetena 

sredstva 621.366 621.366 333.369 393.194 287.997 228.172 

Neopredmetena 

sredstva v najemu 

pri Komunali NM 513.207 513.207 502.082 508.059 11.125 5.148 

Neopredmetena 

sredstva v 

pridobivanju 65.766 85.886 0   65.766 85.886 

SKUPAJ 1.232.820 1.253.317 860.703 928.867 372.117 324.450 

 

 

Nepremičnine 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

Zemljišča 2.216.085 2.079.323 0 0 2.216.085 2.079.323 

Zemljišča v najemu 

pri  Komunali NM 99.011 99.011 0 0 99.011 99.011 

Infrastrukturni 

objekti v najemu 

pri Cerod d.o.o. 285.318 247.286 87.966 83.139 197.352 164.147 

Infrastrukturni 

objekti v najemu 

pri Komunali NM 9.459.067 9.613.568 3.973.553 4.208.400 5.485.514 5.405.168 

Negospodarske 

stavbe 1.827.263 1.827.263 284.786 339.604 1.542.477 1.487.659 

Poslovni prostori 1.287.486 1.287.486 342.372 380.997 945.114 906.489 

Gradbeni objekti – 

ceste, javna 

razsvetljava 2.957.483 4.195.506 325.718 418.839 2.631.765 3.776.667 

Drugi gradbeni 

objekti-stanovanja 59.785 59.785 14.348 16.142 45.437 43.643 

Drugi gradbeni 

objekti 24.935 24.935 1506 2.254 23.429 22.681 

Nepremičnine v 

pridobivanju 4.340.451 3.684.928 0 0 3.684.928 3.684.928 
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SKUPAJ 22.556.884 23.119.091 5.030.249 5.449.375 17.526.635 17.669.716 

 

 

Oprema in 

drobni inventar 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

Prevozna sredstva 88.815 88.815 36.564 46.150 52.251 42.665 

Oprema in nadom. 

deli v najemu pri 

Cerod d.o.o 96.185 95.547 70.729 74.466 25.456 21.081 

Oprema in nadom. 

deli v najemu pri 

Komunali NM 51.731 48.717 44.052 43.665 7.679 5.052 

Oprema za 

ogrevanje 

ventilacijo in 

vzdrževanje 20.621 20.621 19.000 19.556 1.621 1.065 

Računalniki 55.512 55.942 50.191 52.316 5.321 3.626 

Druga 

računalniška 

oprema 23.332 23.332 19.566 21.093 3.766 2.239 

Pohištvo 27.766 27.766 23.322 24.356 4.444 3.410 

Oprema - druga 487.012 511.847 318.822 366.624 168.190 145.223 

Oprema-trgovina 4.033 4.033 1.391 1.996 2.642 2.037 

Oprema-gostinski 

lokal 2.720 2.590 787 1.060 1.933 1.530 

Drobni inventar- 

trg.lokal 3.750 3.750 3.750 3.750 0 0 

Drobni inventar 25.757 26.105 25.757 26.105 0 0 

Vlaganje v 

opredmetena OS v 

tuji lasti 291.984 291.984 140.063 145.660 151.921 146.324 

Oprema v 

pridobivanju 4.834 7.171 

    

4.834 7.171 0  0  

SKUPAJ 1.184.052 1.208.220 753.994 826.797 430.058 381.423 

 

         

Lastna osnovna 

sredstva skupaj 24.973.756 25.580.628 6.644.946 7.205.039 18.328.810 18.375.589 

 

Nabavna vrednost  neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala zaradi 

novih nabav ter  začetka novih in nadaljevanja že obstoječih investicij. 

Zmanjšala pa se je zaradi odpisa in izločitve osnovnih sredstev iz uporabe. 

 

 

  

Nabavna 

vrednost 

31.12.2018 

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Nabavna 

vrednost 

31.12.2019 

Neopredmetena 

dolgoročna sredstva 1.232.820 0 20.497 1.253.317 

Zemljišča 2.315.096 -203.535 66.773 2.178.334 
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Gradbeni objekti 20.241.788 -39.255 738.224 20.940.757 

Oprema 862.561 -13.610 37.430 886.381 

Drobni inventar 29.507  348 29.855 

Vlaganje v 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

tuji lasti 291.984    291.984 

SKUPAJ 24.973.756 -256.400 863.272 25.580.628 

 

Popravek vrednosti neopredmetenih in  opredmetenih osnovnih sredstev je povezan z amortizacijo. 

Obračun amortizacije obravnava pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih 

osnovnih sredstev. 

Osnovna sredstva postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko jih 

začnemo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katere so namenjena. V skladu s pravilnikom smo 

obračunali amortizacijo za leto 2019 ter za znesek amortizacije povečali popravek vrednosti. Drobni 

inventar smo v celoti odpisali ob predaji v uporabo. 

Popravek vrednosti se je tako povečal za znesek amortizacije in znesek popravka drobnega inventarja, 

ki se v celoti odpiše ob predaji v uporabo. Zmanjšal pa se je zaradi odpisa in izločitev osnovnih sredstev 

iz uporabe. 

 

  

Popravek 

vrednosti 

31.12.2018 

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

Povečanje 

zaradi 

amortizacije 

Popravek 

vrednosti 

31.12.2019 

Neopredmetena 

dolgoročna sredstva 860.703 0 68.164 928.867 

Gradbeni objekti 5.030.249 -14.750 433.877 5.449.375 

Oprema 584.424 -11.496 78.353 651.282 

Drobni inventar 29.507  348 29.855 

Vlaganje v opredmetena 

osnovna sredstva v tuji 

lasti 140.063   5.598 145.660 

SKUPAJ 6.644.946 -26.246 586.340 7.205.039 

 

 

4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo 

večjih prejemnikov teh sredstev 

 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje   

 

Te terjatve v bilanci stanja Občine Straža  na dan 31.12.2019 znašajo 2.490.866 EUR in sicer: 

 

Prejemnik sredstev 

Stanje 

31.12.2018 

Stanje 

31.12.2019 

OŠ Vavta vas 2.357.803 2.267.081 

Razvojni center Novo mesto 222.842 223.785 

4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega  

 

 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 

Občina Staža v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje kratkoročne terjatve do kupcev v višini 84.611 

EUR. 
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Zajemajo še neplačane račune za najem grobov in uporabo mrliške vežice, za najem komunalne 

infrastrukture,  za najem kioska na avtobusni postaji, za najem trgovskega in gostinskega lokala,  za 

uporabo prostorov v kulturnem domu in Domu partizan, za najem prostorov v Zdravstvenem domu, 

za nakup zemljišč. 

Med odprtimi kratkoročnimi terjatvami  so tudi že zapadli računi– dolžnikom so bili poslani opomini 

oz. opomini pred izvršbo. 

 

Konto:        Naziv konta:                                                                                                      Znesek EUR 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev  

120010 

 

TERJATVE DO KUPCEV- uporaba kulturnega doma,zakup zemljišč, 

najem poslovnega prostora 

1.115,28 

 

1200101 TERJATVE DO KUPCEV - najem grobov, uporaba mrliške vežice, -44,50 

120012 TERJATVE DO KUPCEV - infrastruktura 59.197,10 

120014 TERJATVE DO KUPCEV - zdravstveni dom 11.715,96 

120015 TERJATVE DO KUPCEV - najem Na žago 5     4.502,19 

120017 TERJATVE DO KUPCEV - Dom partizana 742,98 

120018 TERJATVE DO KUPCEV - Kulturni dom 377,30 

120019 TERJATVE DO KUPCEV - Zemljišča 7.023,20 

 

 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov Enotnega kontnega načrta 

 

V bilanci  stanja 31.12.2019 te terjatve znašajo 47.257,59 EUR : 

 

Konto:   Naziv konta:                                                                                                           Znesek EUR                      

14 Kratkoročne terjatve  uporabnikov EKN   

1400 

 

 

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV 

PRORAČUNA DRŽAVE 

(terjatev do MO Novo mesto -  iz naslova sofinanciranja hidravličnih 

izboljšav in do zavoda za zaposlovanje – sofinanciranje zaposlitve preko 

javnih del) 

47.086,79 

 

 

1430 

KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. 

PRORAČUNA OBČINE  (uporaba prostorov v Kulturnem domu) 170,80 

 

 Druge kratkoročne terjatve 

 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev v bilanci Občine Straža na dan 31.12. 2019 je 349.629,98  EUR in 

zajema naslednje terjatve: 

 

Konto:        Naziv konta:                                                                                                     Znesek EUR             

17 Druge kratkoročne terjatve   

1757 TERJATVE ZA VRAČILO ŠTIPENDIJI 11.708,20 

176000 TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE 295.271,43 

176001 TERJATEV ZA OBČINSKE TAKSE 219,2 

177000 TERJATVE ZA KOMUNALNI PRISPEVEK 40.610,42 

177002 TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE PRIHODKE 1.820,73 

 

 



 

99 

 

4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta  

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

 

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih 

dolžnikov ter preplačila terjatev. Skupna višina teh obveznosti  v bilanci Občine Straža je 15.106 EUR. 

Na dan 31.12.2019 ima Občina Straža izkazano obveznost za prejete predujem za nakup zemljišč v 

višini 13.166 EUR in obveznost za varščino za izpolnitev pogodbenih obveznosti 1.940 EUR, ki sta jo 

plačala najemnika trgovskega in gostinskega lokala v Straži (ob morebitnem neplačevanju najemnine 

se bo poračunala z neplačanim delom). 

 

Konto:        Naziv konta:                                                                                                     Znesek EUR    

20   Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine   

201000 KRATKOPROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE VARŠČINE 13.166,00 

201002 VARŠČINE ZA IZPOLNITEV POGODBENIH OBVEZNOSTI 1.939,80 

 

Kratkoročne obveznosti  do  zaposlenih 

 

V tej skupini kontov so izkazane obveznosti do zaposlenih za  bruto plače in nadomestila plač ter druge 

prejemke iz delovnega razmerja (povračila stroškov prehrane, prevoza na delo in službenih poti)  za  

mesec december 2019, v skupnem znesku 30.650 EUR. 

 

Konto:        Naziv konta:                                                                                              Znesek EUR           

21   Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   

210 OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE 14.178,17 

211 OBVEZNOSTI ZA ČISTA NADOMESTILA 4.996,48 

212 OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ 6.503,07 

213 OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ 3.604,01 

214 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 1.368,59 

 

 

 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

 

Stanje obveznosti do dobaviteljev v bilanci na dan 31.12.2019 znaša 250.323 EUR. 

Zajema račune, katerih rok zapadlosti je v letu 2020 in zadržke pri  računih za investicije, ki se v skladu 

s pogodbo plačajo 30. dan po podpisu primopredajnega zapisnika. 

Zaradi likvidnostnih težav konec leta,  je na dan 31.12.2019 poleg še nezapadlih ostalo odprtih tudi še 

nekaj že zapadlih obveznosti. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

 

Tudi te obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2020. V bilanci stanja na dan 31.12.2019 znašajo skupaj 

53.808 EUR in zajemajo: 

 

➢ obveznosti za izplačilo sejnin, 

➢ obveznosti za izplačilo po podjemnih pogodbah za upravljanje Kulturnega doma, za delo 

lektorja in urednice glasila Stražan, za delo Nadzornega odbora, 

➢ obveznosti za prispevke od decembrskih plač,   

➢ obveznost za obračunani  DDV za december,    

➢ obveznost za odtegljaje od plač zaposlenih za  mesec december in 

➢ obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. 
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Konto:        Naziv konta:                                                                                            Znesek EUR  

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve  

230301 OBVEZNOSTI PO POGODBI O DELU - DOHODNINA 1.570,33 

2303020 Obveznost za prisp.PIZ podj.pogodba 664,64 

2303021 Obveznost za prisp.ZZ podj.pogodba 517.42 

230304 OBVEZNOSTI ZA POSEBNI DAVEK NA  DOLOČENE PREJEMKE 1.877,50 

230306 OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DOHODNINE NAJEMNIN 0,00 

230402 OBVEZNOSTI ZA SEJNINE - DOHODNINA 1.556,60 

230403 OBVEZNOSTI ZA PRISP. - SEJNINE 658,84 

2304030 Obveznost za prip. ZZ- sejnine 512,94 

230501 Prisp. na plače za ZZ 1.930,31 

230502 Prisp. na plače za PIZ 2.604,15 

230503 Prisp. na plače za zaposlovanje 15,62 

230504 Prisp. na plače za starševsko varstvo 29,43 

230505 Prisp. na plače za poškodbe pri delu 155,94 

 

231 Obveznost za DDV   

231201 OBVEZNOST ZA PLAČILO DDV       5.725,80 

 

234 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

234001 

OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

 (štipendije, soc. pomoči, novorojenci ) 
15.220,22 

234009 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.508,85 

234100 OBVEZNOST PO POGODBI O DELU-NETO 5.462,00 

234130 OBVEZNOST ZA SEJNINE-NETO 5414,31 

 

235 Obveznost  na podlagi odtegljajev   

235000 

 
OBVEZNOSTI NA PODLAGI ODTEGLJAJEV OD PREJEMKOV           

ZAPOSLENIH 321,29 

 

236 Obveznost  do zavezancev za davčne dajatve   

236000 OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE DAJATVE       8.062,13 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (zahtevki in računi drugih uporabnikov 

enotnega kontnega načrta) 

 

Na kontih skupine 24 se izkazujejo kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (enotnega kontnega 

načrta) za  katere se sestavlja premoženjska bilanca. 
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Stanje le-teh v bilanci Občine Straža konec leta znaša 640.346 EUR. Mednje spadajo zahtevki in računi 

drugih uporabnikov EKN z valuto plačila v januarju 2020. 

Zaradi težav konec leta z likvidnostjo so poleg še nezapadlih ostale odprte tudi nekatere že zapadle 

obveznosti. 

 

Konto:        Naziv konta:                                                                                                  Znesek EUR   

24 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov EK   

241 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH 

UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE 128,10 

243 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV 

PRORAČUNA OBČINE  640.217,57 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja    

 

Na dan  31.12.2019 je izkazana obveznost za plačilo obresti od dolgoročnega kredita  najetega pri Banki 

Intensa Sanpaolo d.d. (prej Banka Koper d.d.) v višini 751 EUR. 

 

Konto:        Naziv konta:                                                                                                     Znesek EUR   

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja   

260100 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA        751,11 

 

4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 

preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih  

 

 

Takih pogodb Občina Straža v letu 2019 ni imela sklenjenih. 

 

4.8. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega račun 

 

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 

 

1.1. Uvod 

 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 

denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi 

proračunski uporabniki občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v 

Upravi RS za javna plačila. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt 

zakladniški podračun občine. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni 

PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 

 

1.2. Razkritja računovodskih pravil 

 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO Občine Straža (PU 0403) za 

leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

 

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani prihodki in odhodki,  tj. prejete 

in plačane obresti ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka 

 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO 
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2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

 

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO 

in nočnih depozitov. Občina Straža nima sklenjene pogodbe o nočnem deponiranju, zato tudi nima 

izkazanega stanja nočnih depozitov.  

 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2019 znaša  115.805,34 

EUR. 

  

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 

31.12.2019                                                                                                                

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje EUR  

Denar na računu EZRO 115.805,34 

Nočni depoziti  0 

SKUPAJ 115.805,34 

 

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  

 

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih proračunskih uporabnikov v okviru EZRO 

in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni 

knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 

 

Denarna sredstva v 

knjigi EZRO 
= 

Stanje računa EZRO 

pri Banki Slovenije 
= Stanje ZP + 

 stanj podračunov PU 

EZRO 

 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne PU občine, 

posredne PU občine in zakladniški podračun prikazuje Tabela 2. 

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan  31.12.2019                   

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Šifra PU Stanje EUR 

1. Neposrednih PU občine  77020 62.041,78 

2. Posrednih PU občine  67288 53.763,56 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)  115.805,34 

4. Zakladniški podračun občine 04030 0 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 115.805,34 

 

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

 

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti in tudi nezapadlih ne. 

 

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in 

obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

 

 

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  

 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 

 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO                                        
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Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek EUR 

7102 
Prihodki od obresti  

(tj. obresti na stanje EZRO) 
0 

4035 

Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v 

sistem EZR) 

0 

4029 
Drugi operativni odhodki 

(tj. morebitni stroški) 
0 

4050 
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 

preteklega leta 
0 

  Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 

 

 

3.2. Sprememba stanja ZP, podračunov PU in EZRO 

 

 Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 

predstavlja Tabela 4.  

 

Tabela 4:  Sprememba stanja ZP, podračunov PU in EZRO                  v EUR 

Vrsta računa 
Stanje na dan 

31. 12. 2018 (1) 

Stanje na dan 

31. 12. 2019(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračun Občine 

Straža 
34.855,21 57.386,29 22.531,08 

Podračun Sklada za 

štipendiranje 

Občine Straža 

                   209,89 4.655,49 4.445,60 

Podračun Sklada za 

dozidavo OŠ Vavta 

vas 

20.000,00 0 -20.000,00 

Podračun OŠ 

Vavta vas 
95.094,94 53.763,56 -41.331,38 

ZP 0 0 0 

EZRO 150.160,04 115.805,34 -34.354,70 

 

3.3. Presežek upravljanja 

 

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.  

V letu 2019 ni presežka upravljanja.         

                                                                                                   Župan Občine Straža                                                                  

                                                                                                                 Dušan Krštinc  
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Predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu Občine Straža ob sprejemu Zaključnega računa 

proračuna Občine Straža za leto 2019 

 

 

Za sprejem  Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2019  je potrebno sprejeti naslednji 

sklep. 

 

Predlog sklepa: 

 

 

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Straža 

za leto 2019. 

 

 


