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1. Predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2021
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 07/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na _____. seji, dne,_______________ sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE STRAŽA ZA LETO 2021
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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KONTO

OPIS

Proračun 2021
EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
70

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

700
703
704
706

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

710
711
712
713
714

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720
721
722

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

73
730
731

74

78
786
787

II.
40

41

SKUPAJ

O D H O D K I (40+41+42+43)

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

432

395.655
473.418

0
0

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

431

869.073

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

43

0
0
300.900

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42

300.900

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

420

376.300
7.000
68.000
10.000
254.260

2.000
0

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

410
411
412
413
414

715.560

2.000

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400
401
403
409

2.433.847
425.370
47.900
3.000

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

741

2.910.117

PREJETE DONACIJE (730+731)

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

4.797.650
3.625.677

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

5.403.835
1.194.983
371.715
60.312
18.600
30.000

1.388.846
86.260
786.800
187.697
328.089
0

2.761.506
2.761.506

58.500
53.000
5.500

-606.185

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
75 IV.
DELEŽEV (750+751+752)
750
751
752

44

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440
441

VI.

0
0
0
0

0

DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0
0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

0

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

565.851
565.851

80.000
80.000

-120.334

485.851
606.185
120.334
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto
za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan lahko prerazporedi 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 Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj
posameznega glavnega programa in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo
področje porabe proračuna do višine 20% posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
6

Dopolnjen predlog proračuna Občine Straža za leto 2021

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih
programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega
v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo
na podlagi odločitve župana.
8. člen
(proračunski skladi)
V Sklad za štipendiranje bo občina v letu 2021 vplačala 5.000 EUR.
V sklad Proračunske rezerve bo občina v letu 2021 vplačala 5.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve
se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Župan o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne
proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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Splošna proračunska rezervacija v letu 2021 se oblikuje v višini 20.000 EUR. O uporabi sredstev splošne
proračunske rezervacije odloča župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(upravljanje s sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem
prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev
oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
10. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500 EUR .
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli
obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno
izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed
obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2021 lahko dolgoročno zadolži do višine 565.851 EUR za financiranje investicij
predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev
občine v proračunu države do višine 21.872 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja občine.
13. člen
(obseg zadolževanja javnega zavoda ter javnih podjetij katere ustanoviteljica je občina)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu
2021 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen javno podjetje CERO-DBK
8
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d.o.o. za izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne
tehnološke in premične opreme do višine 6.000.000 EUR. Podjetje CERO-DBK d.o.o. najema kredita
ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne gospodarske službe, pri
čemer se sredstva za servisiranje dolga zagotovi iz neproračunskih virov.
14. člen
(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko
župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in mora biti odplačano do
konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati s sprejemom na občinski seji. Objavi se v Uradnem listu.
Številka: 41000-4/2020
Straža,
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc
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2. Uvod
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1. UVOD
Pri pripravi občinskega proračuna za leto 2021 smo upoštevali proračunski priročnik, ki ga vsako leto
pripravi Ministrstvo za finance in je objavljen na spletni strani ministrstva.
Pri pripravi proračuna smo upoštevali veljavno zakonodajo in podzakonske akte s področja javnih
financ.
V proračunskem predpisih za pripravo občinskega proračuna za leto 2021 ni bistvenih novosti glede
sestave proračuna. V posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih
nepravilnosti pri pregledu proračunov za pretekla leta.
2. PRAVNE PODLAGE
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi
se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.
Pri pripravi dopolnjenega predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:
Zakon 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; v nadaljevanju: ZJF),
Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi
45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti,
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05,
88/05-popr.,138/06 in 108/08),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 –
ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se
nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v
nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
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3. GLOBALNA IZHODIŠČA IN POJASNILA POJMOV
Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in
predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov
državnih proračunov za leti 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov občine za leti 2021 in 2022 je Jesenska
napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki
ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE); v nadaljevanju: ZFO-1).
Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave smo za leto 2021 upoštevali
povprečnino v višini 628,20 EUR.
4. VRSTE PRORAČUNOV IN OBLIKA
Proračun je ekonomski, finančni in politični akt, s katerim se določi programe, pravice porabe in vse
javno finančne institucije za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah
opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.
Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki
so javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno
in učinkovito razporediti ter uporabiti. Proračun je instrument prek katerega so transakcije dejansko
načrtovane in izvedene.
V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in
učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska
načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v
posameznih zakonskih rešitvah.
I.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija daje
odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se
uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov
javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri
pripravi zaključnih računov.
Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati
nazive kontov in podkontov iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava.
Nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi.
II.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.
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Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so
določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:
−
−
−

področja proračunske porabe (21 področij) ter
glavne programe (61 glavnih programov) in
podprograme (122 podprogramov).

III.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je
namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države
oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno
COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.
Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri
pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le - to
bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo
povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG)
klasifikacije. V APPrA-O je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno
biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
5. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE STRAŽA ZA LETO
2021
Vsebina odloka o proračunu občine
V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun,
se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se uredijo s
tem odlokom.
Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO-1, da morajo biti urejene v
odloku o proračunu občine.
Določitev višine splošnega dela proračuna in programske strukture posebnega dela proračuna
Z odlokom o proračunu občine se določi višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega
dela proračuna, ki je ZJF ne določa. Določiti je potrebno, da posebni del proračuna sestavljajo področja
proračunske porabe, glavni programi, podprogrami in proračunske postavke, ki so razdeljene na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. V odloku o proračunu se določi
tudi, na katerem nivoju kontov se proračun objavi ter način objave posebnega dela proračuna in načrta
razvojnih programov. Občinski proračun naj bi bil objavljen do ravni proračunskih postavk – podskupin
kontov.
Izvrševanje proračuna
Z odlokom o proračunu občine se lahko da pooblastilo županu, da lahko prerazporeja proračunska
sredstva (prerazporeja pravice porabe), s tem da se mu postavijo določene omejitve. Na predlog
neposrednega uporabnika naj bi župan odločal o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna, in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi
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programi v okviru posameznega področja proračunske porabe (v finančnem načrtu ožjega dela občine,
ki je pravna oseba prerazporeja organ, ki je s statutom občine določen, da zastopa ožji del občine).
Prerazporeditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora biti
razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun
uravnotežen. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev
in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena
ZJF. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta
naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna iz 63. člena ZJF posebej pojasnijo tudi
prerazporeditve. Prikaže se primerjava med sprejetim proračunom, veljavnim proračunom (to je sprejeti
proračun s prerazporeditvami) in realizacijo proračuna. Župan lahko o veljavnem proračunu posebej
obvesti občinski svet.
ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v
proračunsko rezervo (največ do 1,5% prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S
proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se
izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do
višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine.
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve kot proračunskega
sklada delijo pravno naravo vseh namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, kar pomeni, da se
neporabljena sredstva proračunske rezerve na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračun
tekočega leta. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in proračun. V odloku o proračunu občine se določi tudi zgornja meja
sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča župan. Župan ne more neomejeno odločati o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene, ki so določeni v ZJF, temveč le do višine, do katere je pooblaščen z odlokom o proračunu
občine. V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s posebnim
odlokom.
Občina je upravičena tudi do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državnega proračuna na
podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05- UPB1), ki v 17. in 38.
členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni,
če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske
rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic
naravnih nesreč na njenih stvareh.
Na podlagi 51. člena ZJF lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo
plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposrednim uporabnikom je omogočeno sklepanje pogodb, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih
pod pogojem, da so za namen, za katerega se sklepa večletna pogodba, že planirana sredstva v proračunu
tekočega leta in da je prevzeta obveznost v okviru dovoljenega obsega obveznosti, ki zapadejo v plačilo
v prihodnjih letih.
V okvir prevzemanja obveznosti sodi tudi spreminjanje načrta razvojnih programov. Z odlokom o
proračunu občine se župana lahko pooblasti, da spreminja vrednost projekta v načrtu razvojnih
programov. Če je sprememba vrednosti projekta do 20 %, sprememba investicijske dokumentacije ni
potrebna. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% je skladno z UEM, potrebna
sprememba investicijske dokumentacije. V teh primerih pa je potrebno, da pred spremembo načrta
razvojnih programov, spremenjeno investicijsko dokumentacijo potrdi pristojni organ občine (določen
s statutom občine – običajno občinski svet ali župan). Župan je lahko pooblaščen tudi, da v načrt
razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere pa mora investicijsko dokumentacijo prav tako
potrditi pristojni organ občine. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
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Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.
Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države
V zvezi z odpisom, delnim odpisom, odlogom in obročnim odplačevanjem dolga do občine ZJF v 77.
členu določa, da se v občinskem odloku o proračunu določi višina dolga, ki ga lahko župan delno ali
v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. S to določbo
ZJF je dana možnost, da župan lahko dolg do občine odpiše ob pogoju, da bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, z odlokom o proračunu pa se določi višina dolga do občine,
ki ga lahko župan odpiše.
Višino zneska iz 77. člena ZJF določi vsaka občina sama glede na potrebe in možnosti občine. Določi
se skupna višina dolgov, do katere lahko župan odpiše dolgove dolžnikov do občine.
Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
V 5. členu ZJF je določeno, da se z odlokom o proračunu občine določi tudi obseg zadolževanja in
vseh predvidenih poroštev občine. Iz proračuna občine (splošni del proračuna - računa financiranja)
in iz odloka o proračunu občine mora biti razvidno, v kakšni višini se bo občina zadolžila za izvrševanje
občinskega proračuna. V odloku o proračunu občine pa mora biti določena tudi višina zadolžitve občine
za upravljanje z dolgom občinskega proračuna ter obseg izdanih poroštev ter pogoji za izdajo poroštva
zadolževanja posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.
Zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10.a do 10. e člen ZFO1. Na podlagi predvidene zadolžitve v proračunu občine, Ministrstvo za finance izda občini soglasje k
zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10),
pri čemer se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine na podlagi 10. b člena ZFO-1.
Občina mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolžitvijo, pri kateri
črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu.
Občina se lahko zadolži s črpanjem posojila doma za izvrševanje občinskega proračuna za investicije,
predvidene v občinskem proračunu ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (črpanje posojil
za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo).
Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil
(glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz
naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja,
zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta
sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
V okviru zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna se občina lahko zadolži tudi za sredstva
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, in sicer do višine odobrenih sredstev in največ
za obdobje do prejema teh sredstev. Obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz
proračuna Evropske unije ni potrebno določiti v odloku o proračunu občine.
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V odloku o proračunu je potrebno določiti skupni obseg zadolževanja in skupni obseg izdanih poroštev
posrednih proračunskih uporabnikov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina prevladujoč vpliv.
6. NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE STRAŽA za obdobje od 2021 do 2024
1. Obseg in priprava načrta razvojnih programov
NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt
financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte
ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP
so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega
razvojnega načrtovanja).
Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v
43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji
za uvrstitev projektov v NRP.
NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte
in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Podatki o projektih so v NRP torej prikazani s celotno vrednostjo projektov ter načrtovanimi viri
financiranja za njihovo izvedbo in sicer po posameznih letih tj. za proračunsko leto, na katerega se
proračun nanaša in za naslednja tri leta (n + 3); za projekte, ki se nadaljujejo v naslednja leta, pa je
predstavljen še seštevek potrebnih sredstev za obdobje do predvidenega zaključka financiranja
posameznega projekta. Ob pripravi oziroma spremembi posameznih letnih proračunov se NRP v tem
delu dopolni ter potrdi za naslednje štiriletno obdobje.
Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi,
prednostno uvrstiti v NRP.
2. Obrazložitev načrta razvojnih programov
Načrt razvojnih programov mora biti obrazložen po posameznih projektih oziroma državnih pomočeh,
danih iz občinskega proračuna v okviru predloga obrazložitve finančnega načrta neposrednega
uporabnika. V obrazložitvi načrta razvojnih programov morajo biti zajeti vsi načrtovani investicijski
izdatki občine kot tudi morebitne nedokončane investicije občine.
Pri pripravi Načrta razvojnih programov Občine Straža za obdobje 2021 – 2024 smo upoštevali
področna in teritorialna uravnoteženost razvoja občine. Načrt razvojnih programov temelji predvsem na
infrastrukturnem opremljanju občine, ki temelji zlasti pripravi na črpanju evropskih in državnih
sredstev.
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7. VSEBINA:
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE STRAŽA ZA LETO 2021
UVOD
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I.
II.
III.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov
in izdatkov na ravni podskupin kontov.
- po programski klasifikaciji
- po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe;
- po ekonomski klasifikaciji
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
IV. POSEBNI DEL PRORAČUNA
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
VI. OBRAZLOŽITVE
a. Splošnega dela proračuna;
b. Posebnega dela proračuna;
c. Načrta razvojnih programov
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA,
PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ,
KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA
PREDLOGI PREDPISOV OBČINE
KADROVSKI NAČRT
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČIN
PREDLOGI SVETNIKOV IN SVETNIŠKIH SKUPIN ZA UVRSTITEV
PROJEKTOV V PRORAČUN
PREDLOGI SKLEPOV

Uporabljene kratice:
Zaključni račun proračuna 2019
Realizacija 2020
Predlog proračuna za leto 2021
Dopolnjen predlog proračuna za leto 2021
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I. SPLOŠNI DEL
606.185 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

5.403.835 €

Obrazložitev konta
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:
- tekoče odhodke (skupina 40)
- tekoče transfere (skupina 41)
- investicijske odhodke (skupina 42) in
- investicijske transfere (skupina 43).
Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.194.983 €
371.715 €

Obrazložitev konta
V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena
sredstva za:
- plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, dodatke za stalno pripravljenost, drugi
dodatki...),
- regres za letni dopust
- povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela)
- sredstva za delovno uspešnost (sredstva za redno delovno uspešnost, za delovno uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog),
- sredstva za nadurno delo,
Pri načrtovanju so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki
določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

60.312 €

Obrazložitev konta
Za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih proračuna za leto je
višina sredstev načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih
za socialno varnost:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
- prispevek za zaposlovanje,
- prispevek za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
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402 Izdatki za blago in storitve

714.356 €

Obrazložitev konta
Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena plačilu
dobavljenega blaga in opravljenih storitev:
- 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),
- posebni material in storitve (zdravniški pregledi, geodetske storitve, parcelacije in cenitve ter drugi
posebni material in storitve),
- porabljena električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija,
poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštne storitve),
- prevozni stroški in storitve (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbina za registracijo vozil,
zavarovalne premije za vozila),
- izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, stroški prevoza v
državi in tujini, drugi izdatki),
- 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),
- poslovne najemnine in zakupnine (za prostore občinske uprave, parkirišče in objekt pri železniški
postaji, najem naprav za spremljanje zimske službe, najem licence za storitve PISO in
Officesharepoint ),
- kazni in odškodnine,
- 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, stroški v zvezi z
zadolževanjem in drugi operativni odhodki).
403 Plačila domačih obresti

18.600 €

Obrazložitev konta
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih posojil pri banki.
409 Rezerve

30.000 €

Obrazložitev konta
V proračunu 2021 so planirana sredstva rezerv za naslednje namene:
- Sredstva obvezne rezerve – za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče;
- Sredstva splošne proračunske rezervacije - uporabljajo se za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za kater se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati;
- Sredstva proračunskih skladov - planirano je vplačilo v Sklad za štipendiranje občine Straža v višini
5.000 EUR.
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41 TEKOČI TRANSFERI

1.388.846 €
86.260 €

410 Subvencije
Obrazložitev konta
V tej skupini odhodkov so zajeta
zasebnikom ter kmetom in sicer

nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem,

- subvencije v kmetijstvu (za investicije v kmetijska gospodarstva in dopolnilne dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih, pomoč pri plačilu zavarovalnih premij, pomoč za komasacijo kmetijskih
in gozdnih zemljišč, pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo v kmetijskih izobraževalnih
programih),
- sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu,
- subvencije javnim podjetjem (subvencioniranje cen GJS Komunale Novo mesto in prevoza pitne
vode),
- druge subvencije (sofinanciranje oddaje Dolenjski obzornik TV Novo mesto).
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

786.800 €

Obrazložitev konta
Zajemajo nagrade posameznikov v programu športa, pomoč posameznikom in društvom v okviru
posebnih skupin, doplačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom starše, regresiranje
prevozov v šolo, izplačilo prispevkov družinam novorojenčkov, regresiranje oskrbe v zavodih za
ostarele, sofinanciranje stanarin, sofinanciranje pogrebnih stroškov, dajanje ekratne socialne denarne
pomoči, sofinanciranje sterilizacije mačk in sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.
Za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev,
oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

187.697 €

Obrazložitev konta
Predstavljajo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne
in privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja
javno koristen, dobrodelen. Namenjeni so sofinanciranju programov društev v okviru promocije
občine, spodbujanju razvoja turizma in gostinstva, sofinanciranju dejavnosti PGD, dejavnosti GRC
Novo mesto in dejavnosti JSKD, sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture
in programov drugih posebnih skupin (srečanje in obdarovanje starostnikov), sofinanciranju
programov društev na področju športa, sofinanciranju programov socialnega varstva (letovanje
otrok, sodelovanje z nevladnimi organizacijami - Rdeči križ).
413 Drugi tekoči domači transferi

328.089 €

Obrazložitev konta
V to skupini odhodkov sodijo:
- tekoči transferi občinam - nakazila MO NM za delovanje Skupne občinske uprave občin Dolenjske,
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne varnosti - gre za plačilo
prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovaje brezposelnih oseb,
- tekoči transferi v javne zavode.To so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov delovanja: RC
Novo mesto (delovanje Garancijske sheme, spodbujanje regionalnega razvoja, turističnih razvojnih
programov), Knjižnice Mirana Jarca (sofinanciranje dejavnost splošne knjižnice in krajevne
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knjižnice v Straži, Bibliobusa, nakup knjig, izdatki za blago in storitve), OŠ Dragotin Kette, Glasbene
šole Marjana Kozine, Posvetovalnice za učence 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, tekmovanja učencev v znanju, za kulturne in naravoslovne dneve, za šolo v naravi), CSD Novo
mesto ( financiranje družinskega pomočnika),
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (zavetišče
za živali).
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.761.506 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.761.506 €

Obrazložitev konta
Skupina vključuje plačila namenjena pridobivanju in investicijskemu vzdrževanju opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev - zgradb, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev.
Zajema izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in
obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov,
študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

58.500 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.000 €
Obrazložitev konta
V tej skupini se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za
investicijsko vzdrževanje in obnove. V tem sklopu so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom
za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozil in investicijski transferi za sofinanciranje obnove
cerkva in spremljajočih objektov.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

5.500 €

Obrazložitev konta
V tej skupini se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev - OŠ Vavta vas, to je za njihov nakup ali gradnjo
osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih sredstev, za
investicijsko vzdrževanje in obnove.
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.797.650 €

Obrazložitev konta
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov:
- davčne prihodke (70),
- nedavčne prihodke (71),
- kapitalske prihodke (72),
- prejete donacije (73),
- transferne prihodke (74)
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70 DAVČNI PRIHODKI

2.910.117 €

700 Davki na dohodek in dobiček

2.433.847 €

Obrazložitev konta
Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 - dohodnina
občinski vir. Dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih zneskih - 1/52 letnega zneska.
Vrednost je podana na podlagi izračuna Ministrstva za finance.
703 Davki na premoženje

425.370 €

Obrazložitev konta
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob
prenosu lastništva.
Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih
transakcij.
Ne moremo jih natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v prihodnosti.
704 Domači davki na blago in storitve

47.900 €

Obrazložitev konta
Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so za proračunsko obdobje 2021 planirani na osnovi
prejemkov iz leta 2019 in 2020, primerjav in ocen. Med omenjene davke spadajo:
- davki na posebne storitve, mednje sodi davek na dobitke od iger na srečo - odvisen je od tega
koliko dobitkov od iger na srečo bodo dobili občani oz. tisti, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno
v občini Straža,
- drugi davki na uporabo blaga in storitev, največji del predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo nakazuje Komunala Novo mesto. Predvideni so tudi
prihodki iz naslova turistične takse, obračunane na podlagi sprejetega Odloka o turističnih taksah,
prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in prihodki iz naslova občinskih taks od
pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov.
706 Drugi davki

3.000 €

Obrazložitev konta
Sem sodijo prihodki iz naslova drugih davkov, ki ne spadajo v nobeno drugo skupino davkov.
71 NEDAVČNI PRIHODKI

715.560 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

376.300 €

Obrazložitev konta
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo:
prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij,
v katerih ima občina svoje finančne naložbe,
prihodki od obresti,
prihodki od premoženja:
- najemnina za grobove,
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- najemnina za prostore Zdravstvenega doma in kioska na avtobusni postaji v Straži,
- najemnina za prostore na naslovu Na Žago 5, Straža (gostinski in trgovski lokal),
- uporaba letališke steze,
- prihodki iz naslova uporabe prostorov Kulturnega doma in Doma partizana,
- iz naslova uporabe mrliške vežice,
- iz naslova najema zemljišč,
- iz naslova najema komunalne infrastrukture s strani Komunale Novo mesto in Ceroda ter
- prihodki iz naslova koncesijske dajatve gospodarjenja z gozdovi prejete s strani Sklada Kmetijskih
zemljišč in gozdov RS - Sklad je dolžan občinam v območju katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti
Republike Slovenije, prenesti določenem odstotek od letne realizacije za posekan in prodan les.
711 Takse in pristojbine

7.000 €

Obrazložitev konta
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. Prihodki so
planirani glede na realizirane prihodke iz naslova upravnih taks v preteklik letih.
712 Globe in druge denarne kazni

68.000 €

Obrazložitev konta
Gre za:
- globe za prekrške, ki jih zaračunava oz. odmerja Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
- denarne kazni v upravnih postopkih,
- kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za degradacijo in uzurpacijo prostora- njihova višina
je odvisna od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih
izdaja Upravna enota Novo mesto. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi
inšpekcijske odločbe s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju
gradbenega dovoljenja za legalizacijo.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.000 €

Obrazložitev konta
Sem sodijo prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi prihodki od prodaje (zaračunani stroški
ogrevanja gostinskega in trgovskega lokala). Vrednost stroškov je ocenjena.
714 Drugi nedavčni prihodki

254.260 €

Obrazložitev konta
Med drugimi nedavčnimi prihodki največji delež predstavlja komunalni prispevek (v skladu z
zakonom o prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo
gradbenega dovoljenja - nove gradnje, priključitev na kanalizacijsko in vodovodno omrežje). Velik
del prihodkov iz naslova komunalnega prispevka se predvideva tudi iz naslova prodaje zemljišč v
Gospodarski coni Zalog.
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72 KAPITALSKI PRIHODKI

300.900 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

300.900 €

Obrazložitev konta
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja - osnovnih sredstev,
zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prihodki v letu 2021 bodo predstavljali prejeto
kupnino za zemljišča v skladu z letnim programom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Straža za leto 2021, ki je priloga proračuna.
73 PREJETE DONACIJE

2.000 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.000 €

Obrazložitev konta
To so prihodki, ki jih občina prejme z donacijami. Vrednost prihodka je ocenjena.
74 TRANSFERNI PRIHODKI

869.073 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

395.655 €

Obrazložitev konta
V okviru te skupine prihodkov so planirani naslednji prihodki:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna:
- iz naslova požarne takse,
- iz naslova finančne izravnave,
- sredstva državnega proračuna za investicije: sredstva po 23. členu ZFO za sofinanciranje investicij
v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in
interesov prebivalcev občin,
- refundacija stroškov zdravstvenih pregledov in dela plače oseb zaposlenih preko javnih del, in
sredstva CSD - refundiranje stroškov izvajanja družbenokoristnega dela,
- druga prejeta sredstva za tekočo porabo (sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja
medobčinskega inšpektorata in redarstva, sredstva sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest),
- sredstva iz naslova razpisa CLLD za ureditev biotopov v Zalogu.
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
- med temi prihodki so planirana sredstva za družinskega pomočnika - nakazila ZPIZ.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

473.418 €

Obrazložitev konta
Predvideva se sofinanciranje gradnje Regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža in
investicije Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

485.851 €
645.851 €

50 ZADOLŽEVANJE

565.851 €

500 Domače zadolževanje

565.851 €

Obrazložitev konta
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu
financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev
na računih proračuna v proračunskem letu.
V skupini kontov 500 se izkazuje zadolževanje (najem kredita).
55 ODPLAČILA DOLGA

80.000 €

550 Odplačila domačega dolga

80.000 €

Obrazložitev konta
Odplačilo kredita se izkazuje v računu financiranja v skupini kontov 550, medtem ko so obresti za
kredit v bilanci prihodkov in odhodkov. Občina mora v letu 2021 odplačati glavnico dveh
dolgoročnih kreditov.
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.403.835 €

01 OBČINSKI SVET

39.014 €

01 POLITIČNI SISTEM

29.894 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program dela izhaja iz usmeritev občine Straža.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru svojega
programa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem
0101 Politični sistem

29.894 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupana
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in
podžupanja. Na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij)
so dolgoročni cilji usmerjeni v uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta sodelovanje z odbori, komisijami in občinsko
upravo. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtov aktivnosti v okviru
dolgoročnih ciljev političnega sistema, kar pomeni izvrševanje programa dela.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019001 Dejavnost občinskega sveta

29.894 €

Opis podprograma
Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški
sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških
skupin, financiranje političnih strank.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in
nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža, Ustava Republike Slovenije, Zakon o
političnih strankah, Sklep o financiranju političnih strank.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo Občinskega sveta in
njegovih teles (odborov in komisij).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in oborov ter strokovnih služb na
posameznih delovnih področjih. Merilo so izvedene seje Občinskega sveta in sprejeti dokumenti.
01001 Sejnine svetnikov in odbornikov

11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin občinskim svetnikom in se bodo izplačevale po
Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
01002 Pisarniški material in materialni stroški sej obči

713 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje
občinskega sveta in seje odborov. Sredstva so namenjena tudi za pogostitev svetnikov in priložnostna
darila ob koncu leta.
01005 Financiranje političnih strank

1.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po Odloku o financiranju političnih strank so do sredstev upravičene politične stranke, ki so
kandidirale kandidate na zadnjih lokalnih volitvah za člane občinskega sveta. Stranka pridobi
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je pridobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana občinskega sveta. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo
presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost za zagotavljanje ustavnih in zakonskih letnih
nalog (primerna poraba).
01013 Nakup računalnikov in licenčne opreme

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tem letu se sredstva predvidevajo za posodobitev licenčne programske opreme ter možnost nakupa
novih prenosnikov.
01015 Nabava opreme za izvajanje občinskih sej

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu opreme za nemoteno izvedbo občinskih sej. Planira se nabava
konferenčnih miz in stolov, mikrofonov in glasovalnega sistema.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso vezane z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo
skupaj oz. poenoteno za vso občinsko upravo. Področje porabe zajema izvedba in podelitev občinska
priznanja, vzdrževanje baze NUSZ, objava predpisov, sodni postopki, notarske storitve, pravno
zastopanje ter poslovni prostori v lasti občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače
in tuje javnosti in izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in
podelitev občinskih priznanj. Zajema tudi zagotovitev zastopanja občine pred sodišči.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0401 Kadrovska uprava

2.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju
občine Straža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba javnega razpis za podelitev občinskih nagrad in priznanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04019001 Vodenje kadrovskih zadev

2.000 €

Opis podprograma
Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - priznanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o priznanjih v Občini Straža
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanje vsako leto razpiše razpis za podelitev
občinskih priznanj. V skladu z Odlokom o občinskih priznanjih se praviloma vsako leto podeljujejo
občinska priznanja posameznikom, društvom...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav. Podelitev priznanj na
slavnostni seji občinskega sveta, ki je ob občinskem prazniku.
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04001 Občinska priznanja

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Odlokom o občinskih priznanjih bo občina v letu 2021 na podlagi predlogov občanov,
svetnikov in ostalih, podelila priznanja zaslužnim občanom. Sredstva so namenjena za izdelavo
občinskih priznanj, vabil, predstavitvene brošure in ostalih tiskovin, ki so povezane z občinskim
praznikom. Priznanja se bodo podelila tudi za leto 2020.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve Občine Staža, Zakon
o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONM in
občine Straža
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog
občinske uprave in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja
upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih
sredstev na področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 960 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin
in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj programa je sodelovanje na vseh področjih z Združenjem občin Slovenije, katera član je tudi
občina Straža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobivanje strokovnih podlag in mnenj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

960 €

Opis podprograma
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
(Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovanje z nevladnimi inštitucijami.
960 €

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu članarine Zvezi občin Slovenije, v katero se je včlanila
tudi Občina Straža. Zveza sprotno obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja
na različne roke in podaja tudi različne predloge. Skrbi tudi za učinkovito komunikacijo med
občinami in državo.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.160 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa v občini Straža je Zakon o športu.
Občinski svet vsako leto sprejme letni program športa in kulture.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Na področju kulture bomo sledili naslednjim ciljem: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in
dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige,
založništva in knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost ter spodbujanje ljubiteljske kulture.
Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje občanov na vseh področjih športa in v
sodelovanju z izvajalci letnega programa športa tudi priprava kakovostnih športnih programov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
1803 Programi v kulturi

6.160 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje pogojev za pestro in raznoliko kulturno izražanje, ki bo namenjena čim večjemu
krogu obiskovalcem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov so opredeljeni v letnih programih
dela in aktivnostih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
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18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

6.160 €

Opis podprograma
Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje
glasil.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.
18013 Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM)

6.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju lokalnega TV programa. TV Vaš kanal NM bo
poročal o dogodki v Občini Straža.
02 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.300 €
7.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V
občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance,
in nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Razvojne usmeritve občine, na področju upravljanja s proračunom, je dolgoročni cilj učinkovito,
pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje
oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in
čim nižjih stroškov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
0203 Fiskalni nadzor

7.300 €

Opis glavnega programa
V program se uvrščajo naloge Nadzornega odbora in revizije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanje Nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost
ravnanja proračunskih uporabnikov s predpisi in gospodarnosti porabe sredstev. Letno se tudi izvaja
notranja revizija, ki jo izvaja zunanji izvajalec.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je izvedba letnega programa dela v postavljenih rokih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.300 €

Opis podprograma
Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški,
plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ...
Zakonske in druge pravne podlage
Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža.
02003 Sredstva za delo nadzornega odbora

7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu sejnin za delo nadzornega odbora ter plačilu stroškov za pisarniški
material in storitve, potne stroške, izobraževanja.
03 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

84.495 €
66.695 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program dela izhaja iz usmeritev občine Straža.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru svojega
programa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem
0101 Politični sistem

66.695 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupana
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in
podžupanja. Na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij)
so dolgoročni cilji usmerjeni v uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta sodelovanje z odbori, komisijami in občinsko
upravo. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtov aktivnosti v okviru
dolgoročnih ciljev političnega sistema, kar pomeni izvrševanje programa dela.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

66.695 €

Opis podprograma
Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.
01003 Nagrada podžupana

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podžupan Občine Straža je imenovan v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Ta proračunska
postavka vključuje nadomestilo za neprofesionalno opravljanje podžupanske funkcije.
01007 Plača poklicnega funkcionarja - župan

49.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plače so načrtovana za župana, ki svoje delo opravlja poklicno, kar pomeni, da prejemal
100% z zakonom določene plače za župana. V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno
dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in stroške prevoza na delo, vsa izplačila
prispevkov za socialno zavarovanje, dnevnice , prevoze in druge stroške na službenih potovanjih ter
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so prikazani stroški reprezentance ter materialni stroški za funkcionarjažupana (stroški telefona, izobraževanja in drugi stroški).
01009 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference...)

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so predvidena predvsem za stroške tiskovnih konferenc oziroma sporočil
župana za javnost. Višina stroškov je ocenjena.
01014 Nakup opreme

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke se bodo financirali nakupi opreme za potrebe župana (nakupu dodatnega
pisarniškega pohištva, telefona in računalniške opreme).
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

17.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso vezane z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo
skupaj oz. poenoteno za vso občinsko upravo. Področje porabe zajema izvedba in podelitev občinska
priznanja, vzdrževanje baze NUSZ, objava predpisov, sodni postopki, notarske storitve, pravno
zastopanje ter poslovni prostori v lasti občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače
in tuje javnosti in izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in
podelitev občinskih priznanj. Zajema tudi zagotovitev zastopanja občine pred sodišči.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0403 Druge skupne administrativne službe

17.800 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov in drugih prireditev. Cilj
programa je tudi racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in drugih
prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

17.800 €

Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
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800 €

04006 Promocija in pokroviteljstvo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke se sredstva zagotovijo za promocijo občine.

7.000 €

04010 Poslovna in druga darila
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za poslovna darila ob raznih protokolarnih in drugih dogodkih.
04014 Promocija in pokroviteljstvo-županova sredstva

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke župan namenja sredstva za promocijo in pokroviteljstvo prosilcem
sredstev. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.
04 OBČINSKA UPRAVA - enovita

4.924.704 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.152 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V
občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance,
in nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Razvojne usmeritve občine, na področju upravljanja s proračunom, je dolgoročni cilj učinkovito,
pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje
oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in
čim nižjih stroškov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

5.800 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev,
plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev, ob upoštevanju zakonskih določil in
čim nižjih stroškov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glede na značaj programa absolutnih ciljev in kazalcev ni mogoče določiti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.800 €

Opis podprograma
Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški
plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in
samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini
nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne
skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
02001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so predvidena sredstva za plačilo storitev UJP in Banke Slovenije za opravljanje
plačilnega prometa - vodenje računa, sprejemanje in obdelava plačilnih nalogov, razporejanje
javnofinančnih prihodkov, za negativne obresti ter sredstva za plačilo nadomestil in morebitnih
obresti Finančni upravi RS.
S te postavke se plačujejo tudi storitve, ki jih zaračunava borzno posredniška hiša Ilirika - letno
nadomestilo, provizija za vodenje računa in posredovanje pri nakazilu dividend.
Predvideno je tudi plačevanje storitev zajema in hrambe e-računov in spremljevalnih dokumentov v
elektronski obliki izbranemu ponudniku - Pošti Slovenije d.o.o. s katerim je UJP sklenila krovno
pogodbo.
02007 Izvajanje javnih pooblastil

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi javnih pooblastil izdaja izvajalec GJS (Komunala NM) projektne pogoje, soglasja,
mnenja in smernice v zvezi z javno infrastrukturo, ki jo ima v najemu od Občine Straža (vodovodno
in kanalizacijsko omrežje ter objekti za zbiranje komunalnih odpadkov). Sredstva so namenjena
plačilu teh storitev.
0203 Fiskalni nadzor

2.352 €

Opis glavnega programa
V program se uvrščajo naloge Nadzornega odbora in notranje revizije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanje Nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost
ravnanja proračunskih uporabnikov s predpisi in gospodarnosti porabe sredstev. Letno se tudi izvaja
notranja revizija, ki jo izvaja zunanji izvajalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je izvedba letnega programa dela v postavljenih rokih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.352 €

Opis podprograma
Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški,
plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ...
Zakonske in druge pravne podlage
Statut Občine Straža, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža.
02004 Izvedba notranje revizije

2.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva proračunske postavke zagotavljajo izvedbo notranje revizije poslovanja
in revizije
zaključnega računa, ki ga opravi zunanji izvajalec. Občine katere presegajo realizacijo odhodkov v
višini 2 mio EUR so dolžne izvesti revizijo vsako leto. Notranja revizija zagotavlja tudi napredek pri
poslovanju občine na področju javnih financ. Podpisana bo pogodba za izvajanje notranje revizije.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz
tujine in mednarodno humanitarna pomoč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev občine Straža.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru mednarodnega sodelovanja razvijamo partnerstvo z občinami zunaj Slovenije. Sodelovanje
je na kulturnem, športnem in gospodarskem področju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1.800 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo
občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev občine Straža. Dolgoročni cilj je izmenjava dobrih praks
s pobratenimi občinami, sodelovanje na mednarodnih projektih ter promocija občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je boljše sodelovanje na gospodarskem, športnem in kulturnem področju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1.800 €

Opis podprograma
Občina Straža sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti.
44

Dopolnjen predlog proračuna Občine Straža za leto 2021

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, ki omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah,
Statut Občine Straža,
03001 Sodelovanje z občinami v tujini

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvideni so stroški za navezovanje stikov občine Straža z občinami v tujini (predvsem z občino
Novi Bečej) in sicer na področju gospodarstva in turizma
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

39.375 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso vezane z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo
skupaj oz. poenoteno za vso občinsko upravo. Področje porabe zajema izvedba in podelitev občinska
priznanja, vzdrževanje baze NUSZ, objava predpisov, sodni postopki, notarske storitve, pravno
zastopanje ter poslovni prostori v lasti občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače
in tuje javnosti in izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in
podelitev občinskih priznanj. Zajema tudi zagotovitev zastopanja občine pred sodišči.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0402 Informatizacija uprave

5.917 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva vzdrževanje baze podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč, ki se občanom zaračunava vsako leto
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ažurno vodenje evidenc NUSZ.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upoštevanje zakonskih rokov in vodenje evidenc, ki jih opravlja zunanji izvajalec.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04029001 Informacijska infrastruktura
04029001 Informacijska infrastruktura

5.917 €

Opis podprograma
Vzdrževanje baze podatkov za izračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Straža
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04013 Vzdrževanje baze podatkov NUSZ

5.917 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so v tem letu 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

33.458 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov in drugih prireditev. Cilj
programa je tudi racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in drugih
prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.700 €

Opis podprograma
Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni
list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava
celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
04002 Objava občinskih predpisov

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena predvsem stroškom objav v Uradnem listu. Stroški so planirani na podlagi
predvidevanj in izkušenj in so primerljivi s stroški v preteklih letih.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

31.758 €

Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov,
pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v
poslovne prostore v lasti občine.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
04007 Sodni postopki, notarske storitve in stroški izvršb

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo taks v sodnih postopkih, notarskih overitev ter morebitnih drugih
stroškov, povezanih s postopki.
04008 Pravno zastopanje in svetovanje

7.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina ima z odvetniško družbo podpisano letno pogodbo za izvajanje odvetniških storitev in
pravnega svetovanja (zastopanje na sodiščih, pravno svetovanje ipd...).
04009 Cenitve nepremičnin za prodajo in nakup

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo stroškov 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

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče stroške. Del sredstev je namenjen za manjša investicijska vlaganja.
04012 Dom partizana

7.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena sredstva za tekoče stroške kot so elektrika in voda ter za nujna
vzdrževalna dela za ureditev notranjosti in zunanjosti doma. Del sredstev je namenjen tudi za nakup
dodatne opreme.
04015 Vinogradniški dom

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče stroške in investicijsko vzdrževanje objekta na ovinku pri bivšemu
podjetju Novoles.
04016 Mladinski dom Rumanja vas

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna in investicijska dela v mladinskem domu v Rumanji
vasi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-15-0003
04017 Mladinski dom Prapreče

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna in investicijska dela v mladinskem domu v Praprečah.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-12-0005
04018 Vaški dom Drganja sela

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna in investicijska dela v vaškem domu na Drganjih selih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-15-0010
04019 Športni park Breza

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče in investicijska vzdrževanja športnega parka Breza.
04020 Stadion Vavta vas

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stadiona v Vavti vasi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-17-0012
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

510.534 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve Občine Staža, Zakon
o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONM in
Občine Straža
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog
občinske uprave in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja
upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih
sredstev na področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave
0603 Dejavnost občinske uprave

510.534 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in
ažurno izvajanje nalog občinske uprave.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno
in učinkovito javno upravo, ter razpoložljiva, omejena sredstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

441.934 €

Opis podprograma
Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon
o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon
o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem
postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o
varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Straža)...
06002 Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje

15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke se bodo zagotovila sredstva za pripravo dokumentacije za prijave na razne
razpise, na kohezijske in regijske razvojne sklade in ostala svetovanja.
06003 Plače zaposlenih v občinski upravi

278.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka predstavlja strošek plač delavcev v občinski upravi. Poleg osnovne plače
vključuje dodatke (za delovno dobo, za delo v posebnih pogojih, drugi dodatki), sredstva za
povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane in stroške prevoza na delo) , sredstva za
nadurno delo, regres za letni dopust, jubilejno nagrado in druge izdatke zaposlenim, sredstva za
delovno uspešnost (za povečan obseg dela, redno delovno uspešnost), vsa izplačila prispevkov za
socialno zavarovanje, sredstva za povračila izdatkov za službena potovanja (dnevnice, prevozi in
drugi stroški) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Predlogom
kadrovskega načrta Občine Straža za leto 2021.
06011 Električna energija in ostali obrat. stroški - občina

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na to postavko knjižimo stroške električne energije, kurjave in komunalnih storitev za prostore v
katerih posluje občinska uprava.
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06018 Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso

310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani izdatki so namenjeni za opravljanje določenih administrativnih del in nalog, ki bi jih v času
dopustov opravljali dijak/študent z izdano študentsko napotnico ter dodatna pomoč v primerih
povečanega obsega dela. Sredstva se bodo namenila tudi za plačilo dijakov oz. študentov pri pomoči
izvedbe oz. predstavitvi občine na sejmu. Iz te proračunske ostavke se bo izplačevala tudi nagrada
za študente in dijake, ki opravljajo redno prakso.
06032 Založniške in tiskarske storitve

8.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V ta sklop spadajo stroški tiska glasila in stroški tiska vabil in plakatov, transparentov (Plakati ob
tednu otroka, teden mobilnosti, poletni dnevi ...), ter ostalih stroškov tiskarskih storitev in
promocijskega gradiva. Sredstva se namenijo tudi za tisk in oblikovanje revije Stražan.
06036 Plačilo po pogodbi o delu

5.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu po avtorskih in podjemnih pogodbah. V ta sklop sodijo plačila za
urednico in lektorico glasila Stražan ter ostala plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah.
06038 Nakup telefonskih aparatov - občinska uprava

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V ta sklop sodijo izdatki za nadgradnjo telefonije in zamenjavo mobilnih telefonskih aparatov za
zaposlene v občinski upravi.
06040 Delovna uspešnost direktorja - občinske uprave

668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so predvidena za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja občinske
uprave.
06047 Dejavnost skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat in redarstvo

81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa Skupna občinska uprava
občin Dolenjske, in sicer za plače in prispevke, za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni
material in storitve, nakup uniform, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij,
za prevozne stroške in storitve, najem vozil, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje,
za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju
nalog organa skupne občinske uprave. Občina ima v skupno upravo prenesenih šest področij.
Sredstva se bodo s strani ministrstva sofinancirala in bodo prikazana na prihodkovni strani.
06058 Varnost in zdravje pri delu

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izobraževanje delavcev o varnosti in zdravju pri delu, priprave vse
dokumentacije, ki so potrebni na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih za nas pripravlja zunanji
izvajalec, ter storitve promocije zdravja na delovnem mestu. Iz te postavke se bo tudi nabavila
delovna oprema, ki jo potrebujejo zaposleni v občinski upravi za delo na terenu.
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06060 Materialni stroški občinske uprave

24.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje občinske uprave. Sem spadajo stroški pisarniškega in čistilnega
materiala, stroški izobraževanj, poštne in telekomunikacijske storitve, zdravniški pregledi...
06061 Zavarovalne premije - občinska uprava

13.862 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
68.600 €
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče
vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski
zakon, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o urejanju prostora.
06023 Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov

32.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške opreme ter
servisna popravila preko pogodb. Vzdrževana licenčna programska oprema je namenjena za delo
občinske uprave (Cadis, Realis, Piso, Zaslon telekom, Tomas...).
500 €

06025 Nakup druge opreme in napeljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo izdatki za nakup opreme in napeljave za redno opravljanje dejavnosti občinske
uprave.
06028 Nakup računalnikov in programske opreme

4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakup dotrajane računalniške in programske opreme
za potrebe občinske uprave.
06063 Poslovni prostori občinske uprave

31.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje najetih poslovnih prostorov, ter nakupa morebitne dodatne
pisarniške opreme. Sredstva so namenjena tudi za najemnino in varovanje prostorov.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

149.219 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v
primeru naravnih in drugih nesreč.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požari, Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost
prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Straža.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

149.219 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih
enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in služb
civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje društev in usposabljanje in opremljanje gasilcev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

60.800 €

Opis podprograma
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje
organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje,
razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve
prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu.
07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za usposabljanje članov enot in služb civilne zaščite.
07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

45.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S planiranimi sredstvi nameravamo nabaviti opremo za pripadnike civilne zaščitne. Oprema se
nabavlja po planu nabave. V letu 2021 se predvideva nabava osebne opreme za enote civilne zaščite,
naprava za dezinfekcijo prostorov in površin, ipd.
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07003 Refundacija plač udeležencev izobraževanj

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ker enote zaščite in reševanje usposabljamo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
ministrstva za obrambo edini strošek izobraževanja predstavljajo nadomestila za potne stroške in
prehrano ter refundacija plač udeležencev izobraževanj, ki jih refundiramo na podlagi zahtevkov
izstavljenih s strani delodajalcev.
07016 Vzdrževanje javnih zaklonišč

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07016 zagotavlja sredstva za plačilo mesečnih stroškov električne energije in morebitna
manjša dela v zaklonišču v Občini Straža.
07019 Sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Novo mesto

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina v skladu s pogodbo sofinancira Gasilsko zvezo Novo mesto. Iz te postavke se bodo
financirala tudi tekmovanja in izobraževanja.
07022 Postavitev avtomatskega zunanjega defibrilatorja-AED

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naslednjem letu želimo vzpostaviti mrežo AED po občini. Nabavili se bodo avtomatski
defibrilatorji, ki se bodo namestili v naseljih Potok, Zalog, Rumanja vas, Jurka vas, Nova Gora,
Podgora, Huševec...
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

88.419 €

Opis podprograma
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in
služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost
poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko
vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso),
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu
07008 PGD - sofinanciranje redne dejavnosti

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti obeh društev v občini. Z vsakim
PGD je podpisana pogodba za opravljanje javne gasilske službe, sofinanciranje pa se izvede po
predložitvi dokumentov predvidenih v pogodbi (plan dela za naslednje leto, realizacija plana
predhodnega leta, finančno ovrednotenje plana).
07009 Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme)

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje opreme obema društvoma (PGD Vavta vas in PGD Dolenja
Straža) v občini glede na plan nabave za leto 2021.
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07010 Refundacija plač udeležencem

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se porabijo za nadomestila plač udeležencev v intervencijah v primeru nesreč.
07011 Preventivni pregledi članov PGD

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pripadniki prostovoljnih gasilskih društev morajo pred tečajem iz gasilske specialnosti npr. dihalne
tehnike opraviti tudi preventivni zdravstveni pregled. Proračunska postavka pokriva račune s katerim
se obračunajo storitve zdravstvenega pregleda.
900 €

07012 Ureditev hidrantne omarice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom se predvidevajo in zagotavljajo sredstva za zamenjavo oz. postavitev hidratnih omaric.
460 €

07013 Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ-izobraževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sredstva, ki so namenjena za prehrano gasilcev in pripadnikov CZ v času dodatnega
izobraževanja, seminarjev, usposabljanj oz. za prehrano ob nesrečah.
07017 GRC financiranje dejavnosti

27.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje dejavnosti Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, s katerim
bo podpisana pogodba o sodelovanju. V pogodbi bo opredeljeno: pomoč pri izvajanju nalog
reševanja na področju občine Straža ter izvajanje izobraževanja za prostovoljne gasilce.
07020 Vzdrževanje defibrilatorjev

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje defibrilatorjev, ki so v lasti občine Straža (zamenjava
baterij,...).
07021 Zavarovanje-gasilska dejavnost

2.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za zavarovanje gasilskih domov, opreme, gasilcev, zavarovanje odgovornosti
iz gasilske dejavnosti, gasilskih vozil...
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj je uresničevanje trajnostnega razvoja in drugih programskih dokumentov občine
(občinski program varnosti).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zmanjšanje prometnih nesreč in zagotavljanje boljše prometne varnosti v cestnem
prometu.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je prispevati s preventivnimi akcijami k zmanjšanju števila prometnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je izvajanje preventivnimi akcijami za zmanjšanje števila prometnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 Prometna varnost
08029002 Videonadzorni sistem
08029001 Prometna varnost

1.000 €

Opis podprograma
Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje
prometne varnosti na prvi šolski dan....)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu, ter za izvedbo
njihovega programa. Iz te postavke se krijejo tudi stroški izvedbe prireditve ob tednu mobilnosti.
08029002 Notranja varnost

1.500 €

Opis podprograma
Notranja varnost: nabava in vzdrževanje videonadzornega sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnika o
varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža
08003 Videonadzorni sistem

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sprejetega pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površin v Občini Straža bomo sredstva namenili za najem opreme.
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

60.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o kmetijstvu, Zakon o živinoreji, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju
državnih pomoči
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je povečana stopnja samooskrbe prebivalcev občine s kakovostno lokalno pridelano
hrano, izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, preprečevanje zaraščanja podeželja,
izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

49.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj
in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so ohraniti poseljenost podeželja in obdelanost kmetijskih
zemljišč v občini, omogočiti razvoj v živinorejo, poljedelstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo usmerjenih
kmetij in s tem v proizvodnjo kakovostnih proizvodov ter povečati strokovno usposobljenost
podeželskega prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so: tehnološka posodobitev kmetij ter gospodarska učinkovitost,
ohranjanje in večanje konkurenčne sposobnosti kmetij,
povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine, zmanjšanje nesreč pri delu s kmetijsko
mehanizacijo in varstvo okolja, izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših
pridelkov, ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 Zemljiške operacije
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
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11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

36.500 €

Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje,
podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državne pomoči, Pravilnik o
izvrševanju proračuna RS.
11001 Investicije na kmetijskih gospodarstvih za primarno kmet. Proizvodnjo

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane
vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti
kmetijskih površin v občini. Z ukrepom bomo zasledovali naslednje cilje: zmanjšanje proizvodnih
stroškov, izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.
11005 Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Cilj ukrepa je izboljšanje
dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest in uveljavljanje
podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter opravljanje nekmetijskih dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (turizem, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje
in prodaja energije iz obnovljivih virov in podobno).
Sredstva se dodelijo upravičencem po pravilu "deminimis" na podlagi izvedenega javnega razpisa.
11010 Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je z izplačilom pomoči spodbuditi kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje
pridelke in živali pred posledicami škodnih dogodkov zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih
razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni
živali, škodljivih organizmov na rastlinah, zaščitenih živali.
Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

12.500 €

Opis podprograma
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje
vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti
(turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva,
zveze).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik
o izvrševanju proračuna RS, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Straža.
11002 Varstvo tradicionalne krajine in stavb

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Cilj ukrepa je varovanje in ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Z
ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot
bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale
podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na
podeželju.
Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.
11015 Pomoč za izobraževanje dijakov in študentov v kmet. Izobraž. programih

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom in študentom, ki so člani kmetijskih gospodarstev, pri
izobraževanju v kmetijskih programih za pridobitev srednje, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe.
Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.
11016 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je sofinanciranje aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju Občine Straža, katerih cilj
ustanovitve in delovanja ni pridobivanje dobička.
Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.
11018 Spodbude za ohranjanje kmetijske in vinogradniške dejavnosti

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina namerava s sofinanciranjem ohranjati obseg vinogradniške in kmetijske dejavnosti
(preprečiti zaraščanje). Iz te postavke se bodo tudi sofinancirali dodatki za preprečevanje smradu pri
polivanju gnojevke. Sredstva se bodo razdelila na podlagi pravilnika, ki bo podlaga za razpis.
11029003 Zemljiške operacije

500 €

Opis podprograma
Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih
postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem
naročanju.
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11004 Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih zemljiških parcel je namen ukrepa spodbuditi izvajanje
združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost
pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Sofinancirajo se stroški pravnih
in upravnih postopkov pri aktivnostih menjav in združevanj kmetijskih zemljišč.
Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

4.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje
zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

1.500 €

Opis podprograma
Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
11014 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju. Cilj ukrepa je omogočiti kmetom in članom kmetijskih
gospodinjstev pridobivanje novih znanj, ter zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti
koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

3.000 €

Opis podprograma
Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito
živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o zaščiti hišnih živali.
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11008 Zavetišča (azil) za živali

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o zaščiti živali se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in
namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva
javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov
v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina ima podeljeno koncesijo.
1.000 €

11017 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij muc
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo, na podlagi razpisa, namenila za sofinanciranje kastracije in sterilizacije mačk.
6.000 €

1104 Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranjanje razvoja gozdov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, in sicer vzdrževanje gozdnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

6.000 €

Opis podprograma
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge
gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi.
11009 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Financiranje izdatkov se izvaja iz prejetih
pristojbin za gozdne ceste v okviru prihodkov primerne porabe, del stroškov pa krije tudi Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dodatno se za namen vzdrževanja gozdnih cest porabljajo
tudi sredstva, pridobljena iz naslova koncesnin za posek lesa v državnih gozdovih. Predmet
vzdrževanja so gozdne ceste v državnih in zasebnih gozdovih.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.236.921 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture,
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o cestah, Občinski odloki.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.226.421 €

Opis glavnega programa
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Občine Straža 58,175 km kategoriziranih
občinskih in državnih cest. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest bo obsegalo zimsko
vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje
(pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje,
popravila cestne opreme,…). Dejavnost se izvaja v obliki koncesije, tako za redno kot za zimsko
vzdrževanje. Del nalog se izvaja v okviru režijskega obrata. Stroški izvajanja gospodarske javne
službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno od
dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin, ter poškodovanosti cestišč pri
letnem vzdrževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni cilj je priprava programa rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri bo osnova za izvedbo
javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Glede na to, da je vzdrževanje
občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati. Dejavnost
se bo izvajala v obliki koncesije, tako za redno vzdrževanje kot zimsko. Vzdrževanje cest (letno in
zimsko) se izvaja v okviru režijskega obrata.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je redno vzdrževanje občinskih cest. Zagotavljanje zimske službe.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža, Zakon o
gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
13021 Odškodnine

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu odškodnine v primeru škodnega zahtevka. Iz te postavke se bo plačala
tudi odškodnina za uporabo zemljišč.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

757.030 €

Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih
cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah.
13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju cest kot so površinske in globinske sanacije
cestišč, obnove robnikov in pločnikov, zalivanje reg na cestišču, sanacija muld in naprav za
odvodnjavanje, sanacije cestnih objektov (podporni zidovi, odbojne ograje). Sredstva so namenjena
tudi izdelavi ovir za umiritev prometa.
Predvidene so preplastitve poškodovanih obstoječih asfaltnih površin ter preplastitve cest in javnih
poti, ki so še v makadamski izvedbi.
Predvideno je novo asfaltiranje javne poti Stara cesta (od vrstnih hiš do zaselka nad silosi) ter javne
poti Zavrtnica. Predvidena je še preplastitev odseka lokalne ceste Podgora (po izgradnji pločnika in
kanalizacije), odseka javne poti Drča (po izgradnji novega vodovoda) ter odseka ulice Na žago (po
izgradnji kanalizacije).
13027 Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke

20.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mostu.
V letu 2021 je predvidena izdelava investicijske dokumentacije za celovito prenovo oz. novogradnjo
mostu.
13036 Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043)

275.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izvedbo 1. in 2. etape novogradnje pločnika v Podgori, namenjenega za mešan
promet pešcev in kolesarjev, ter kanalizacije za odvodnjavanje ceste v Podgori. V sklopu investicije
bo zgrajen pločnik v dolžini 450 m (med Dolenjo Stražo in začetkom naselja Podgora), ter
obojestransko avtobusno postajališče na začetku Dolenje Straže. Del sredstev se bo porabil še za
izvedbo investicijskega nadzora, ter izvedbo postopka ureditev mej in parcelacije pred začetkom
gradbenih del.
Sočasno bo izvedena JR ter del fekalne kanalizacije, ki je tangirana v pločniku, za kar so sredstva
predvidena na drugih proračunskih postavkah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-19-0003
13037 Obvoznica Zalog

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije faza DGD in PZI ter odkupu zemljišč
za namen izgradnje obvoznice.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-09-0012
13038 Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok (LC295081)

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije.
13064 Obnova pločnikov ob regionalnih cestah

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sočasno s preplastitvijo regionalne ceste skozi Rumanjo vas bo Občina sofinancirala vzdrževalna
dela na pločniku in kanalizaciji (pokrovi jaškov).
13069 Ureditev ceste s površino za pešce-JP791231 Vavta vas (stadion)

136.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V izvajanju je rekonstrukcija ceste v dolžini 600 m (od regionalne ceste do stadiona v Vavti vasi).
Izvedena bo obnova vozišča, urejena površina za pešce v niveleti vozišča, odvodnjavanje cestišča in
cestna razsvetljava. Do stadiona bo zgrajen vodovod in položena kanalizacija za NN elektrovod.
Sredstva so namenjena za dokončanje investicije, del sredstev bo porabljen za izvedbo
investicijskega nadzora, koordinacije varnosti na gradbišču in izdelavo projekta izvedenih del.
Za cestno razsvetljavo in vodovod so sredstva zagotovljena na drugih postavkah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0005
13076 Rekonstrukcija ceste LC-295081 Loke

117.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi obnove javnega vodovoda je predvidena tudi rekonstrukcija ceste v dolžini 340 m (od lokalne
ceste Zalog-Straža do lesenega mostu v Lokah). Izvedena bo obnova vozišča in nivojskega
železniškega prehoda, urejena površina za pešce v niveleti vozišča (v dolž. 180 m) in cestna
razsvetljava. Sredstva so namenjena rekonstrukciji vozišča, investicijskemu nadzoru in izdelavi
projekta izvedenih del.
Za cestno razsvetljavo in vodovod so sredstva zagotovljena na drugih postavkah.
Investicija se bo izvajala v sklopu projekta Regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
13029003 Urejanje cestnega prometa

295.491 €

Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij,
kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
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13006 Urejanje mirujočega prometa

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu najemnine za zemljišče pri železniški postaji, kjer je zgrajeno
parkirišče.
13013 Avtobusna postajališča

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževalna dela na avtobusni postaji v Straži in ostalih avtobusnih
postajališčih po občini.
13017 Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Baza cestnih podatkov (BCP) je bila vzpostavljena leta 2003. Vse spremembe na javnih poteh in
cestah je potrebno vnašati v BCP in o tem poročati tudi državi. Na podlagi posredovanjih podatkov
se izračuna tudi primerna poraba (eden izmed faktorjev je tudi dolžina javnih poti in cest).
Sredstva so namenjena za plačilo obdelavo podatkov o spremembah na občinskih cestah, pripravo
elaboratov in vnašanje sprememb v BCP.
Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov v zvezi s pripravo spremembe Odloka o
kategorizaciji občinskih cest.
13022 Postavitev novih avtobusnih postajališč

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za postavitev novih avtobusnih nadstrešnic na lokacijah, kjer bodo ob
rekonstrukciji cestišč zgrajena avtobusna postajališča. Predvidena je postavitev dveh nadstrešnic v
Dolenji Straži.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-09-0017
13055 Zajem geolociranih podatkov o občinskih cestah

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pripravo geolokacijskih podatkov o občinskih cestah zaradi uskladitve
BCP, zbirnega katastra GJI in dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture ter izdelavo
elaborata sprememb podatkov o dejanski rabi.
13068 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto-Straža"

241.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedba regionalna kolesarske povezave Novo mesto - Straža. Stroški investicije zajemajo stroške
gradnje, odkupov zemljišč, projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, stroške nadzora,
varstva pri delu in stroške obveščanja javnosti. Zaključek projekta je predviden v letu 2023.
Investicija je sofinancirana. Sredstva so namenjena tudi za talne označbe in prometno signalizacijo
na trasi, kjer bo potekala kolesarska povezava.
V sklopu projekta regionalne kolesarske povezave bomo izvedli tudi investicijo v naselju Podgora
(rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika...) in uredili površine v naselju Loke. Ti dve investiciji sta
opredeljeni na svojih postavkah.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
13074 Ekološka in varna mobilnost

20.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje mesečne vzdrževalne stroške sistema za izposojo koles. Sredstva so se predvidela
tudi za morebiten najem avtomobila za potrebe občinske uprave. ter možnost nakupa dveh dodatnih
električnih koles.
13029004 Cestna razsvetljava

116.900 €

Opis podprograma
Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Straža, Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
13030 Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena obnovi javne razsvetljave (zamenjavi dotrajanih kandelabrov), postavitvi
dodatnih kandelabrov in svetilk JR v naseljih, kjer JR še ni zgrajena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-17-0004
13060 JR Podgora

42.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave ob izgradnji pločnika v naselju Podgora.
Predvidena je izgradnja cestne razsvetljave pri 1. in 2. etapi novogradnje pločnika v Podgori v skupni
dolžini 450 m. Del sredstev se bo porabil še za izvedbo investicijskega nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
13070 JR cesta JP791231 Vavta vas (stadion)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izgradnjo cestne razsvetljave v sklopu rekonstrukcije ceste v Vavti vasi.
Sredstva so predvidena za dokončanje investicije, del sredstev bo porabljen za izvedbo
investicijskega nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0005
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13077 JR LC-295081 Loke

44.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sočasno z obnovo vodovoda v naselju Loke je predvidena tudi izgradnja cestne razsvetljave.
Sredstva so predvidena tudi za investicijski nadzor ter izdelavo projekta izvedenih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

55.000 €

Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja na državnih cestah
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu
13010 Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu manjkajočega zemljišča za izvedbo projekta.
13042 Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 skozi naselje Vavta vas od km 5.400 do km 6.100 32.000
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu rekonstrukcije ceste skozi naselje Vavta vas se bo izvajala gradnja pločnika ob regionalni
cesti, ki ga bo financirala občina. Izvedba investicije je predvidena v letih 2022 in 2023.
V letu 2021 so predvidena sredstva namenjena za nakup zemljišč za potrebe izgradnje pločnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-18-0006
13071 Ureditev ceste s površino za pešce Potok-Volavče

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRS, sektor za projektno varnost je pred oddajo del križišča na Volavčah. V proračunu smo
predvideli sredstva za izdelavo PZI pločnik Potok-Volavče. K projektu bomo pristopili v primeru
soglasja DRSI. V letu 2022-2023 pa so predvidena sredstva za odkup zemljišč in začetek investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-09-0021
13073 Rekonstrukcija križišča v Volavčah

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za potrebe gradnje pločnika ob rekonstrukciji križišča.
1304 Letalski promet in infrastruktura

10.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje vzdrževanje letališke steze ter priprava programa upravljanja letališča.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Glede na položaj in dimenzije je letališče Straža glede na potencial malo izkoriščeno. Z dopolnitvijo
obstoječe infrastrukture in novogradnjami se lahko razvijajo dejavnosti:
- Letalski turizem: v povezavi z ostalimi turističnimi dejavniki ima letališče Straža obilo možnosti
za razvoj letališkega turizma, ki bi poleg samih letaliških storitev spodbudil tudi razvoj spremljajočih
dejavnosti: prenočišča, gostinstvo, taksi služba, rent a car, tehnične delavnice za servisiranje letal,
ostala turistična ponudba.
- Razvoj javnega letališča in heliporta za mednarodni promet nižje kategorije
- Površine za razvoj padalstva, večjih prireditev in
- Centralne dejavnosti, povezane z dejavnostjo letališča,
- Turistična dejavnost v povezavi z ureditvijo kampa, termalni turizem ob pogoju vrtine s termalno
vodo, povezava s sprehajalnimi in kolesarskimi potmi v Občini Straža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je ureditev statusa letališča. Vzpostavitev poti ob vzletno pristajalni stezi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
1304 Letalski promet in infrastruktura
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb

10.000 €

Opis podprograma
Investicijsko in redno vzdrževanje letališke steze. Priprava dokumenta upravljanja letališča.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o letalstvu
13061 Letališče Straža

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za vzdrževanje letališke steze (košnja, čiščenje muld, obsekovanje drevja...).
Sredstva so namenjena tudi za manjša investicijska vlaganja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-17-0010
1306 Telekomunikacije in pošta

500 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva telekomunikacije in pošte.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj predmetnega programa je delovanje brezžičnega interneta na območju občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo v vzpostavljenih točkah, na katerih bo internet dostopen.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
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13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

500 €

Opis podprograma
Vzdrževanje in izgradnja telekomunikacijskega omrežja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o telekomunikacijah
500 €

13058 Postavitev WI-FI cone
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 se predvideva postavitev dodatnih WI-FI con po občini.
14 GOSPODARSTVO

90.447 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Obstoječi prostorski plan občine, regionalni razvojni program JV Slovenije, ostala zakonodaja in
podzakonski akti s področja gospodarstva, podpornega okolja za podjetništvo, razvoja in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Za nadaljnji razvoj gospodarstva, pospeševanje njegove rasti in večjo konkurenčnost, je nujno
potrebno zagotavljati oz. ustvarjati vse potrebne pogoje. Kar med drugim pomeni izvajanje
najrazličnejših aktivnosti spodbujanja razvoja podjetništva, njegovega podpornega okolja,
programov, turistične ponudbe oz. integriranih produktov,
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

21.607 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji glavnega programa so osredotočeni na: regionalni gospodarski razvoj, razvoj podjetništva na
območju občine Straža, podpora strateškim razvojnim projektom, spodbujanje inovativne dejavnosti
(število inovacij) v občini, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in
turizma.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje ugodnih prostorskih pogojev za razvoj podjetništva ter
izvajanje ukrepov spodbujanja podjetniškega okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

21.607 €

Opis podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj
malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih
načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva
(subvencioniranje obrestne mere idr).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o lokalni samoupravi.
14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo m

10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Razvojni center Novo mesto (RC NM) izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se
opravljajo v javnem interesu. Za te naloge ga je pooblastil Svet regije JV Slovenija. Naloge se
izvajajo skladno s sprejeto Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji JV Slovenija za
obdobje 2021-2027.
Predvidene naloge, ki so predmet financiranja (fiksni del) so:
-

spremljanje in vrednotenje RRP 2014-2020,

-

priprava RRP za programsko obdobje 2021-2027,

sodelovanje in podpora pri delovanju regionalnega razvojnega sveta, sveta regije, regijske
razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
sodelovanje v strokovnih-delovnih skupinah za pripravo izhodišč, usmeritev in gradiv za
obravnavo na sejah Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kamor je vključena regija
JV Slovenija (zastopanje interesov regije v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija),
sodelovanje pri pripravi izhodišč za oblikovanje ukrepov in instrumentov pomoči oz. razvojne
podpore s strani države za problemska območja, kot jih opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja,
-

obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej občin (skrbništvo občin).

14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dol

1.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Je model sofinanciranja kadrovskih štipendij. RCNM je nosilec sheme in jo v sodelovanju z Javnim
štipendijskim, razvojnim, invalidskim in Je model sofinanciranja kadrovskih štipendij. Gre za
finančno spodbudo podjetjem v regiji, ki je namenjena razvoju kadrov skladno s potrebami regije.
RC NM je na podlagi javnega pooblastila izvajalec sheme. V sodelovanju z občinami ter podjetji s
sedežem na območju regije se RŠS uspešno izvaja že od leta 2004.
RŠS omogoča sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in študente, ki jih za
opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo in po teh poklicih izkažejo potrebo po kadrovskem
štipendiranju. V času izobraževanja jih vključujejo v delovni proces in po zaključku šolanja tudi
zaposlijo.
14003 Stroški delovanja Garancijske sheme

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GSD predstavlja instrument finančne vzpodbude, namenjen upravičencem:
-

gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se uvrščajo med mikro in majhne družbe,
zadruge,
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zavodi,
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo,
društva,
socialna podjetja.
GSD deluje na osnovi enostavnega mehanizma – s svojim premoženjem nudi garancijo in posojilo
pod ugodnejšimi bančnimi pogoji.
GSD deluje v občinah, vlagateljicah v GSD: MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice,
Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Šentjernej,
Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.
Finančne spodbude, ki jih izvajamo v okviru GSD, se obravnavajo in dodeljujejo na podlagi javnih
razpisov in v skladu s Pravili delovanja GSD, in sicer kot pomoč po pravilu »de minimis«.
Sofinanciranje stroškov izvajanja sheme (strokovne in administrativne naloge) s strani občin,
vlagateljic v GSD, omogoča upravičencem iz teh občin koriščenje ugodne obrestne mere in manjših
stroškov najema posojil ter pridobitve garancij.
14006 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetnikom

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RCNM je razvil shemo za sofinanciranje subvencije obrestne mere, ki je namenjena delnemu ali
celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Subvencija
predstavlja državno pomoč, zato je shema SOM ustrezno priglašena kot državna pomoč po pravilu
»de minimis«. Shema SOM ima izdano mnenje o skladnosti s predpisi o državnih pomočeh (Uredba
Komisije (ES) št. 1407/2013) do konca leta 2020, ko se zaključuje tekoče programsko obdobje.
Občine zagotovijo namenska sredstva za izplačilo subvencij upravičencem po izvedenem razpisu in
sredstva za sofinanciranje stroškov RCNM za izvajanja sheme (v višini 10% namenskih sredstev za
izplačilo subvencij upravičencem).
Pomoč »subvencija« je namenjena upravičencem:
•

mikro in malim gospodarskim družbam,

•

samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter

•
socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki
so vpisana v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi pristojno ministrstvo in imajo sedež v eni izmed
občin, ki sodeluje v shemi SOM.
14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu

4.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za model sofinanciranja podjetniške inovativnosti, kjer podjetje v okviru javnega povabila
predloži vlogo, v kateri opravičuje inovativni predmet vloge in se nanaša na preteklo obdobje.
Upravičenec, katerega vloga je pozitivno ocenjena, uveljavlja upravičene stroške, ki jih dobi
povrnjene. RC NM pripravi in objavi javno povabilo ter nudi strokovno podporo podjetjem pri
pripravi vloge in prijavi projekta.
S financiranjem programa bo Občina omogočila upravičencem s sedežem v njihovi občini udeležbo
na javnem povabilu in s tem prispevala k povečanju deleža inovativnih podjetij v občini. Občina s
podporo programa omogoča podjetjem s sedežem v občini razvoj inovativnih podjetniških rešitev ter
boljšo konkurenčnost.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

68.840 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine

25.700 €

Opis podprograma
Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev
kulturne dediščine - premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave ...) ter druge
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Straža.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje izdatke za tisk raznih zloženk, razglednic, brošur, promocijskega filma, CD-jev,
majic, kap in ostalih podobnih izdelkov.
14009 Celostna podoba Občine

17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izdelavo projektov oz. izdelkov v sklopu celostne podobe Občine Straža.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

43.140 €

Opis podprograma
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri),
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki
in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za
prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.
14013 Sofinanciranje turističnih programov

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz te postavke se bodo namenila za izvedbo turističnih programov. Sredstva s te postavke
se bodo izplačevala na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občinska uprava. Po razpisu se z
društvom podpiše pogodba.
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14014 Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, kulturnih in
vinogradniških poti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za nadaljevanje urejanja sprehajalnih, kolesarskih, turističnih in učnih
poti v Občini Straža.
14029 Ureditev prireditvenega prostora

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za urejanje prireditvenega oz. večnamenskega prostora, ki se nahaja v ovinku
nasproti Novolesa.
14030 Mreža postajališč za avtodome

2.951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osrednji poudarek je promocija občin in z izdajo revije Avtodom se želi ponuditi popotnikom čim
več ponudb krajev, ki bi jih avtodomarji lahko obiskali. Ponudba se letno predstavi na sejmu v
Stuttgartu.
14031 Izgradnja trim steze z napravami

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje trim naprav.
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.
V okviru izvajanja pristopa CLLD bomo izvajali naslednje aktivnosti:
Priprava in izvedba vseh potrebnih postopkov za izvedbo zadnjih javnih pozivov v
programskem obdobju. Število javnih pozivov bo odvisno od preostanka sredstev.
-

Pomoč pri pripravi in vnos zahtevkov v aplikacijo e-kmetija EKSRP in e-Ma ESRR.

-

Spremljanje in kontrola že izvedenih projektov tega programskega obdobja.

-

Spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2020.

-

Spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014 – 2020 (3. sprememba);

-

Naloge povezane z animacijo in večjo diseminacijo pristopa CLLD v okolju.

-

Izdelava promocijskega gradiva in filma LAS DBK.

-

Ostale naloge povezane z izvajanjem pristopa CLLD.

14035 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru nalog, ki jih izvaja RC Novo mesto in so potrebne za nadaljnji razvoj turistične dejavnosti
v regiji in občinah, bomo izvajali naslednje ukrepe:
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U1: Vzpostavitev učinkovitega upravljanja destinacije (Organizacija in delovanje odbora za strateško
načrtovanje in vodenje skupnih aktivnosti, zbiranje in obdelava informacij za odločanje…).
U2: Razvoj in pozicioniranje zgodbe Dolenjske (Oblikovanje produktov in podpora ponudnikom,
organizacija usposabljanj in izobraževanj, ureditev lokalnega turističnega vodenja).
U3: Komuniciranje zgodbe Dolenjske (Oglaševalske in promocijske aktivnosti kot so sejmi, digitalni
marketing, zunanje oglaševanje, izdelava promocijskega materiala, kampanje za domači in tuje trge).
Ukrepi so vsebinsko in finančno podrobneje predstavljeni v dokumentu: Strateške usmeritve razvoja
in trženja turizma na Dolenjskem 2021-2025.
14038 Pomoli in dostopi na reki Krki

5.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V naslednjem letu se predvideva gradnja nove vstopno - izstopne točke na reki Krki. Sredstva so
namenjena tudi za tekoče vzdrževanje pomolov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-17-0007
14039 Strategija Občine Straža

10.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skupaj z Razvojnim centrom NM pripravljamo Strategijo razvoja občine Straža do leta 2030. K
sodelovanju bomo povabili tudi svetnike in zainteresirano javnost. Sredstva se bodo namenila za
dokončanje izdelave strategije.
400 €

14041 Evropski teden mobilnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za prireditve, ki se izvajajo v sklopu evropskega tedna mobilnosti.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

330.270 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne
dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišča za delo so podana v državni in EU zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja
stanja posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih
oziroma programih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja,
zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot
spodbujevalnega dejavnika razvoja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
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1506 Splošne okoljevarstvene storitve
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

17.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanje narave na
lokalni ravni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

17.000 €

Opis podprograma
Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinske program varstva okolja,
sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam,
programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju
narave.
15039 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina ima s Komunalo Novo mesto d.o.o. sklenjeno pogodbo o poslovnem najemu gospodarske
infrastrukture. Skladno s pogodbo je najemnik dolžan za potrebe najemodajalca voditi analitične
evidence v zvezi z najeto gospodarsko infrastrukturo, sredstva za vodenje teh evidenc pa zagotavlja
najemodajalec.
15040 Subvencioniranje cen GJS

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi elaboratov o cenah storitev GJS in predlaganih predračunskih cen le-teh Občinski svet
potrdi zaračunane cene storitev. Razliko med ekonomsko ceno komunalnih storitev in ceno, ki jo
Komunala zaračunava občanom pokriva Občina.
Na postavki so predvidna sredstva za pokrivanje razlik v cenah komunalnih storitev.
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

299.940 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter
nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenitev okolja,
prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja
in drugi ukrepi varstva okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in
vseh predpisov, ki urejajo to področje.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

107.540 €

Opis podprograma
Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija
črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za
komunalno deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
15002 Ekološki otoki - gradbena dela

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev novih in obstoječih ekoloških otokov ter postavitev novih mest
za komunalne zabojnike za potrebe gospodinjstev.
15003 Nakup zabojnikov in kompostnikov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup novih zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
(postavitev novih oz. zamenjava iztrošenih zabojnikov) za potrebe gospodinjstev.
15013 Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD

10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Straža mora v proračunu zagotoviti sredstva za kritje stoškov nakupa in vzdrževanja opreme,
ki je v najemu pri podjetju CeROD v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih
objektov in naprav. Občina pokriva 2,91% celotne investicije podjetja CeROD.
15015 Sanacija črnih odlagališč

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za sanacijo črnih odlagališč na parcelah v lasti Občine Straža.
15016 Zbirnoreciklažni center

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zbirni center po svoji funkciji in osnovnem namenu spada med javno infrastrukturo, s katero se
občanom in tudi pravnim osebam zagotavlja storitev obvezne gospodarske javne službe, zbiranja
komunalnih odpadkov. Vzpostaviti jo morajo vse občine, ki imajo več kot 3.000 prebivalcev.
Zaradi navedenega nameravamo skupaj z MONM in Občino Mirna Peč zgraditi zbirno reciklažni
center. ZRC bo umeščen na območje občine Novo mesto. Lokacija bo za podjetjem Adria Mobil.
Občina Straža bo sofinancirala projektno dokumentacijo ter del gradbenih del. Investicija bo
zaključena v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-20-0001
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15023 Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu materiala za izvedbo čistilnih akcij (rokavice, vreče) ter odvozu
zbranih odpadkov v času čistilnih akcij in plačilu ostalih storitev.
15059 Financiranje Cero DBK

67.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena je izgradnja objekta za mehansko in biološko obdelavo odpadkov. Z Dogovorom o
sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki ga je podpisalo 10 občin Dolenjske in
Bele krajine, vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne dokumentacije vključno z
izvedbo po pooblastilu vodi družba CeROD d.o.o., občine pa zagotavljajo svoj delež financiranja
(delež Občine Straža je 4,277%).
Predvidena so sredstva za začetek gradnje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-19-06
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

162.400 €

Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o
odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
15006 Provizija za nakazilo in obr. takse za obremenjevanje voda

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Straža ima s Komunalo Novo mesto d.o.o. sklenjeno pogodbo o obračunavanju okoljske
dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod. Sredstva za izvajanje
(zaračunavanje, izterjavo, vplačevanje in poročanje v zvezi z okoljskimi dajatvami za odpadne vode)
na podlagi pogodbe zagotavlja Občina.
Predvidena sredstva so namenjena za plačilo provizije podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. za
obračunavanje okoljske dajatve.
15010 Rekonstrukcija kanalizacije

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Straža ima s Komunalo Novo mesto d.o.o. sklenjeno pogodbo o poslovnem najemu
gospodarske infrastrukture. Skladno s pogodbo mora Občina zgotoviti 7% vrednosti infrastrukture v
poslovnem najemu za izvajanje investicijskega in intervencijskega vzdrževanja infrastrukture.
Sredstva so namenjena še za rekonstrukcije in obnove kanalizacije in jaškov, ter dograditev
(podaljšanje) sekundarnih vodov na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena. Del sredstev je
namenjena še za druge storitve v zvezi s kanalizacijo (snemanje kanalov s kamero, preizkus tesnosti,
zajem geolociranih podatkov, ...)
15012 Čistilna naprava Straža

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za posodobitev čistilne naprave na Selih.
76

Dopolnjen predlog proračuna Občine Straža za leto 2021

Načrtovana je obnova grabelj na vtoku ter obnova protipovratne lopute na prelivnem jašku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-17-0011
15049 Sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za dodelitev nepovratnih sredstev občanom, ki nimajo možnosti priklopa
objektov na javno kanalizacijsko omrežje, za nakup in vgradnjo MKČN, ter občanom, ki ne morejo
izvesti gravitacijskega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo, za nakup in vgradnjo hišnih
črpališč. Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izgradnje MKČN
in hišnih črpališč.
15054 Kanalizacija Podgora

84.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje fekalne kanalizacije ob izgradnji pločnika Podgora
(del ki ga tangira pločnik). Del sredstev je namenjen še za izvedbo investicijskega nadzora, tlačnega
preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavi PID dokumentacije. V letu 2021 je načrtovana
gradnja v 1. in 2. etapi gradnje pločnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
15055 Izgradnja sekundarne kanalizacije

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji krajših odsekov sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije. Del
sredstev je namenjen še za izvedbo investicijskega nadzora, tlačnega preizkusa in pregleda s TV
kamero, ter izdelavi PID dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-17-0005
15029003 Izboljšanje stanja okolja

30.000 €

Opis podprograma
Izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite - nasipi, ograje in drugo),
odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile, sanacija nevarnih skal na Straškem hribu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju
narave.
15047 Sanacija skal na Straškem hribu

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 se bo osvežila evidenca nevarnih skal in pripravila strokovno tehnična rešitev za sanacijo
le teh.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-19-0009
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

5.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5.500 €

Opis podprograma
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah.
15027 Vodenje katastra GJI

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra gospodarske
javne infrastrukture, ki je v upravljanju Komunale Novo mesto.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

6.830 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva pomoči in podpori ohranjanju narave
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vlaganja bodo usmerjena tudi v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično
infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območij varstva narave in
naravnih vrednot.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so izvajanje operativnih aktivnosti ter ukrepov s področja ohranjanja in varstva
naravne dediščine in kulturne krajine ter načrtnega usmerjanja razvoja predvidenih dejavnosti in
infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

6.830 €

Opis podprograma
Načrtovanje, varstvo in urejanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu narave, Zakon o ohranjanju narave
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15053 Urejanje biotopov

6.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve Biotopov v Zalogu. V tekočem letu bomo postavili
informativne table, izdelali brošure in izvajali tekoče vzdrževanje. Sredstva so tudi namenjena za
plačilo najemnine za zemljišča, ki se nahajajo znotraj območja urejanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-17-0013
1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva
okolja in narave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1.000 €

Opis podprograma
Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve
onesnaženosti, kontrola vodotokov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju
narave
15021 Dejavnost Zavoda za varstvo okolja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izvajanju analiz kakovosti vode reke Krke in splošni deratizaciji brežin reke
Krke.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
765.570 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje in
možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za poslovno, servisno, industrijsko in obrtno
dejavnost v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišč(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

61.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom
in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in
okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih
ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003 Prostorsko načrtovanje
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

12.600 €

Opis podprograma
Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave: nedovoljeni posegi v prostor.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja.
16003 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Straža se komunalni prispevek zaračunava na podlagi odloka o komunalnem prispevku, ki
ga je sprejela Občina Straža. Skladno s področno zakonodajo mora občina zagotoviti zaračunavanje
komunalnega prispevka na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč.
Sredstva so namenjena izdelavi Programa opremljanja stavbnih zemljišč in pripravi Odloka o odmeri
komunalnega prispevka, kar bo izvedeno po sprejemu OPN.
16078 Analize in ostali stroški po požaru-Ekosistemi

7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabile za izdelavo morebitnih dodatnih analiz.
16029003 Prostorsko načrtovanje

49.000 €

Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o
ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja.
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16005 Občinski prostorski načrt

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se zagotovijo za dokončanje in sprejetje SD OPN_2, hkrati se zagotovijo
sredstva za posamezne programe, študije, analize strokovne podlage in pripravljalna strokovna dela,
ki so potreben pred ali po sprejetju akta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-09-0011
16009 Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske
ureditve na območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. OPPN je podlaga za pripravo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva so namenjena za financiranje OPPN v
primeru sklenitve pogodbe o sofinanciranju z lastniki zemljišč oz. z zasebnim vlagateljem. Sredstva
so namenjena tudi za izvedbo posameznih OPPN-jev, ki so predvideni v krovnem dokumentu, to je
OPN Straža.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-09-0013
16031 Okoljsko poročilo za OPN in OPPN

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri sprejemanju in izdelavi občinskih planskih aktov Ministrstvo pristojno za varstvo okolja predpiše
potrebnost izvedbe okoljskega poročila in dodatek k okoljskemu poročilu za varovana območja
Skladno s pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov na varovana območja.
Zaradi predvidene spremembe OPN-ja in OPPN-ja je postavka uvrščena v proračun.
16073 Strokovne podlage in študije pri prostorskem načrtovanju

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo strokovnih podlag, študij, analiz in študentskih
delavnic, z namenom temeljitega premisleka pri planiranju posegov v prostor.
16076 Izdelava projektne dokumentacije

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.
Načrtovana je projektna dokumentacija: DGD in PZI za vodovod Novomeška cesta 55-60, Vodovod
Drča, Ureditev površin za pešce JP-790921 Rumanja vas.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-19-0007
16087 Hidrološke-hidravlične študije porečja reke Krke

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za morebitno izdelavo hidrološke-hidravlične študije porečja reke Krke.
Preko študije se ugotavlja poplavno ogrožena območja.
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1603 Komunalna dejavnost

599.300 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode. Izvajanje aktivnosti
in projektov v okviru drugih komunalnih dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039003 Objekti za rekreacijo
16039001 Oskrba z vodo

553.300 €

Opis podprograma
Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o stavbnih zemljiščih.
16035 Regresiranje prevozov pitne vode

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za regresiranje za kamionsko dostavo pitne vode gospodinjstvom (s stalnim
prebivališčem), kjer nimajo možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.
16036 Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave

272.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izvedbo za projekta "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode
na območju Dolenjske", ki vključuje 5 dolenjskih občin. Projekt je sofinanciran s strani EU.
Po projektu je predvidena izgradnja novih primarnih vodov, posodobitev vodarn Jezero in Stopiče
ter izgradnja štirih vodohranov, s čimer bodo dosežene hidravlične izboljšave na oskrbi s pitno vodo.
Na območju občine Straža je predvidena posodobitev 6.400 m vodovodnega omrežja, izgradnja 100
m3 vodohrana v Dolenji Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-09-0019
16040 Rekonstrukcije vodovodov

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Straža ima s Komunalo Novo mesto d.o.o. sklenjeno pogodbo o poslovnem najemu
gospodarske infrastrukture. Skladno s pogodbo mora Občina zgotoviti 7% vrednosti infrastrukture v
poslovnem najemu za izvajanje investicijskega in intervencijskega vzdrževanja infrastrukture.
Sredstva so namenjena za rekonstrukcije in obnove sekundarnih vodovodov, ter dograditev
(podaljšanje) sekundarnih vodov na območjih, kjer vodovod še ni zgrajen.
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16041 Vzdrževanje hidrantnega in vodovodnega omrežja

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za obnovo in zamenjavo hidrantov za zagotavljanje požarne vode, ter nakup
in posodobitev hidrantnih omaric.
16066 Vodovod Vavta vas (stadion)

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V izvajanju je rekonstrukcija ceste v Vavti vasi, v sklopu katere bo v celotni dolžini obnovljen javni
vodovod. Nov vodovod bo zgrajen do stadiona v Vavti vasi.
Sredstva so namenjena za dokončanje investicije, del sredstev bo porabljen za izvedbo
investicijskega nadzora in izdelavo projekta izvedenih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-19-0005
16074 Izgradnja sekundarnih vodovodov

24.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov.
Načrtovana je gradnja vodovoda Drča. Del sredstev je namenjen še investicijskemu nadzoru, izdelavi
projektne dokumentacije in projekta izvedenih del.
S te proračunske postavke se bo krila tudi tehnična rešitev za investicijo vodovod od naselja Straža
proti silosu, ki jo bo pripravila Komunala NM. Po izdelani tehnični rešitvi se bo pričelo z nadaljnjimi
aktivnostmi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-16-0002
16083 Vodovod Podgora

33.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 so sredstva namenjena za izgradnjo vodovoda ob izgradnji pločnika Podgora (del ki ga
tangira pločnik). Del sredstev je namenjen še za izvedbo investicijskega nadzora, ter izdelavi PID
dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
16091 Vodovod Loke

188.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana je obnova vodovoda v naselju Loke in izgradnja povezovalnega voda pod reko Krko med
obema krakoma magistralnih vodovodov: vodovod Potok-Vavta vas in Zalog-Straža. Del sredstev je
namenjen še izvedbi investicijskega nadzora in izdelavi projekta izvedenih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024:OB203-19-0003
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16039003 Objekti za rekreacijo

46.000 €

Opis podprograma
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o stavbnih zemljiščih.
16080 Balinišče v Športnem parku Breza

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za dokončanje investicije postavitve nadstrešnice nad baliniščem v Športnem
parku Breza. Investicija je bila sofinancirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-18-0002
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.300 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko
gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja stanovanjske politike občine sta predvsem skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti
lastnega stanovanja in poslovnih objektov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je tekoče vzdrževanje stanovanjskega in poslovnih objektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.300 €

Opis podprograma
Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in
službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za
posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega
javnega stanovanjskega sklada.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov.
16018 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
v lasti Občine.
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16019 Stroški upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
101.370 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Realizirati želimo predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z
nepremičninami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je rešiti čim večje število premoženjsko pravno neurejenih razmerij. Cilj je izvajanje
letnega načrta ravnanja z nepremičninskim premoženjem občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

23.370 €

Opis podprograma
Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve itd.)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih
javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih
16052 Urejanje občinskih zemljišč

3.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške holtikulturne ureditve, sečnje in spravila lesa v gozdovih in ostalih
zemljiščih, ki so v lasti Občine Straža.
16089 Izvajanje participativnega proračuna

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o
njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določijo, katere investicije so v
skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.
Občinska uprava bo v začetku leta objavila razpis. Na podlagi prejetih predlogov bomo izbrali
projekte, ki se bodo financirali iz te proračunske postavke.
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16069002 Nakup zemljišč

78.000 €

Opis podprograma
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi
še niso povezani s konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stavbnih zemljiščih.
16023 Nakup zemljišč v Občini Straža

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so zagotovljena za nakupe zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Straža, ki niso uvrščena v konkretne projekte v okviru NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-09-0022
16025 Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacije, urejanje ZK
stanja)
15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so zagotovljena za stroške parcelacije, urejanje zemljiškoknjižnega stanja ter
ostale geodetske zadeve, kot so npr. postavitev mejnikov ter priprava pogodb za vzpostavitev
služnostne pravice, odkupov in plačilo služnosti.
16069 Urejanje statusa kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so namenjena sredstva za urejanje statusa zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane
ceste in so v zasebni lasti. Sredstva so namenjena za postopke odmere zemljišč, kot tudi za izdelave
cenitev vrednosti zemljišč in kupnin v primeru odkupa zemljišč.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

33.840 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter
na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe
na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon
o lekarniški dejavnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je, da za vse prebivalce zagotavljamo kakovostne zdravstvene storitev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva
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1702 Primarno zdravstvo

29.840 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega
zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kvalitete zdravstvenih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje zdravstvenega doma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

29.840 €

Opis podprograma
Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko
vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon
o lekarniški dejavnosti.
17001 Zdravstveni dom

29.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se bodo namenila za tekoče stroške in vzdrževanje zdravstvenega doma
(stroški električne energije, stroški ogrevanja, komunale...).
1707 Drugi programi na področju zdravstva

4.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo
izvajanje mrliško pregledne službe.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

2.000 €

Opis podprograma
Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
17006 Prispevek za obv. zdravstvene zavarovanje za nezavarovane osebe

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 01.01.2012 dalje o pravicah iz javnih
sredstev, med katere spada tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, odloča Center za socialno delo.
Pravico do OZZ imajo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini in ki niso zavezanci iz drugega
naslova. V letu 2021 se bo del financiranja prenesel na državo.
17079002 Mrliško ogledna služba

2.000 €

Opis podprograma
Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
17007 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško službo

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti je za vsako umrlo osebo treba ugotoviti čas in vzrok
smrti, kar lahko opravi le za to pooblaščeni zdravnik. Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri
zasebnem zdravstvenem delavcu, mora biti obduciran. Strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali
oddelka lahko po svoji presoji ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok smrti
nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem soglaša. Minister, pristojen za zdravje je
predpisal natančnejše pogoje in način opravljanja mrliško pregledne službe, s Pravilnikom o pogojih
in načinu opravljanja mrliško pregledne službe v katerem je določeno, da mrliško pregledno službo
zagotovi občinski organ.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

277.002 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o športu, Letni program športa, Letni program kulture
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Na podlagi sprejetih letnih programov bomo sledili zastavljenim ciljem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine

30.080 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne
dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kulturnih spomenikov v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. Izvesti razpis za
obnovo cerkva in spremljajočih objektov v občini ter nadaljevati z obnovo mlina v Vavti vasi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029001 Nepremična kulturna dediščina

30.080 €

Opis podprograma
Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov,
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko
izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih
spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena,
vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
18014 Obnova cerkva in spremljajočih objektov v občini

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predlaga se sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov v višini proračunske postavke. Sredstva
se delijo na podlagi razpisa.
18050 Mlin v Vavti vasi

12.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mlina (stroški komunalnih storitev...) in za manjša
investicijska vlaganja v objekt.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-12-0005
1803 Programi v kulturi

169.247 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina spodbujanja kulturno ustvarjalnosti, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom
različnih starostnih skupin, zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati
kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost
ljubiteljske kulture.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo

90.071 €

Opis podprograma
Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi
programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM

47.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 65. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v zvezi z Zakonom o
knjižničarstvu se določa, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene
splošne knjižnice, svojim krajanom zagotoviti knjižničarsko dejavnost preko območnih knjižnice,
tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. Izračun stroškov za redno dejavnost je
bil opravljen na podlagi števila članov knjižnice z območja naše občine, tako da so bili skupni
planirani stroški redne dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu proporcionalno
porazdeljeni med vse občine za katere knjižnica opravlja svojo dejavnost. Dejavnost splošne
Knjižnice Mirana Jarca sofinanciramo na podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih
zahtevkov
18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM

7.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s 53. členom Zakona o knjižničarstvu so lokalne skupnosti prav tako dolžne prispevati
sredstva za knjižničarsko gradivo. Znesek se določi glede na število prebivalcev in glede na standard,
ki ga določi Ministrstvo za kulturo. Sofinanciranje nakupa knjig Knjižnice Mirana Jarca izvajamo na
podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov.
18011 Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži

32.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju bibliotekarke in knjižničarke v krajevni knjižnici v Straži. S
tem zagotavljamo, da je knjižnica odprta vse delovne dni v tednu.
18018 Hiša kulture

2.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se krijejo tekoči stroški za objekt ob železniški postaji. Objekt oddajamo v najem.
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18039002 Umetniški programi

24.100 €

Opis podprograma
Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo,
kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.
18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina sofinancira programe Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo NM.
18016 Prireditve v Občini Straža

23.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov organizacije prireditev, ki jih organizira Občina Straža
v sodelovanju z društvi.(Poletni dnevi, Dan na Krki, Teden mobilnosti, Teden otroka, Martinovanje,
novoletni dogodki, Kolesarska dirka za pokal Občine Straža, dogodke ob občinskem prazniku..)
18039003 Ljubiteljska kultura

18.176 €

Opis podprograma
Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti
(revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih
društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o
načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.
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 razpis.
Sredstva se razdelijo na podlagi predvidenih sredstev.
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.
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18039005 Drugi programi v kulturi

36.900 €

Opis podprograma
Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in
kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte,
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije,
gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih
centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
18044 Kulturni dom v Straži

36.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje kulturnega doma.
Del sredstev je namenjen za nakup opreme (projektor…)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-11-0001
1804 Podpora posebnim skupinam

11.275 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim
skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za ranljive cilje skupine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letno izvesti razpis za društva in neprofitne organizacije glede na sprejet program.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18049004 Programi drugih posebnih skupin

11.275 €

Opis podprograma
Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Statut Občine
Straža, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža.
18022 Pomoč posameznikom, društvom (invalidi,…)

920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pomoči društvom in posameznikom (invalidi...)
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18023 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij

10.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina vsako letno objavlja javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih
združenj v Občini Straža. Na podlagi javnega razpisa se lahko prijavijo društva, ki izvajajo
humanitarne dejavnosti. Sredstva so razdeljena na podlagi predvidenih sredstev.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

66.400 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za
mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj na področju športa je povečati udejstvovanje na vseh področjih športa, obogatiti in izvajati letne
programe športa v celoti, povečevati odstotek športno aktivnih prebivalcev, ohranjati število
kakovostnih in vrhunskih športnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvesti razpise v skladu z letnim programov športa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
18059001 Programi športa

55.500 €

Opis podprograma
Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne
zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski
šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
(dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov
(dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža,
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odlok o proračunu
Občine Straža, Statut Občine Straža.
18025 Športna dejavnost kot preventivni program zdravja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za proračunska sredstva namenjena sofinanciranju najema športnih objektov v občini za potrebe
rekreacije in športa, ter za organiziranje aktivnosti za krepitev zdravja.
18027 Sofinanciranje programov na področju športa

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Straža letno objavlja javni razpis za financiranje programov športa v Občini Straža. Na
podlagi javnega razpisa se lahko prijavijo društva, ki izvajajo športne dejavnosti v občini.
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18059002 Programi za mladino

10.900 €

Opis podprograma
Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z
mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in
vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč
in letovišč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o
arhivskih dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju
verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.
8.000 €

18015 Novoletna obdaritev otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup daril za obdaritev otrok v mesecu decembru - Dedek Mraz.
18017 Sofinanciranje dejavnosti društev (delo z mladimi)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev pri delu z mladimi.
900 €

18026 Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju Agencije, ki na območju Dolenjske skrbi za pripravo in
organizacijo športnih tekmovanj na različnih področjih. Z Agencijo je vsako leto podpisana pogodba
na podlagi katere se izvrši tekoči transfer.
19 IZOBRAŽEVANJE

1.191.147 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju
odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in
materialnih pogojev za področje izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
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1905 Drugi izobraževalni program
1906 Pomoč šolajočim
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.040.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti
lokalnih skupnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog,
načel in ciljev predšolske vzgoje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029001 Vrtci

1.040.000 €

Opis podprograma
Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,
dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje
vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo.
19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev

540.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko med ceno
programov in plačilom staršem zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za
zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva iz prejšnjega
odstavka zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Lokalna skupnost
zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo na njenem območju začasno prebivališče, če
je eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS. V Vrtcu Krkine lučke je 9. oddelkov. 6. oddelkov
se nahaja v vrtcu Krkine lučke en oddelek v osnovni šoli in štirje oddelki se nahajajo v dislocirani
enoti v Straži na Stari cesti, eden pa se nahaja v ZD Straža, Ulic talcev 17, Straža.
19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev (vrtci izven občine) 80.000
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko med ceno
programov in plačilom staršem zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za
zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva iz prejšnjega
odstavka zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Lokalna skupnost
zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo na njenem območju začasno prebivališče, če
je eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS. Izdatek pomeni regresiranje oskrbe v vrtcih izven
občine in sicer na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev za program vrtca.
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19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih

22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z 28.a členom Zakona o vrtcih sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in
nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu
zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica. (dodatna strokovna pomoč, računalniške storitve v vrtcu,
kritje nadomeščanja bolniških odsotnosti delavk vrtcu). Stroški so planirani na podlagi finančnega
načrta OŠ.
2.500 €

19022 Nabava opreme za vrtec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo na podlagi planskega pisma in na podlagi potreb vrtca uredila igralnice, ki so potrebne
obnove in nabavila ustrezno opremo za nemoteno delovanje vrtca (igrala, tablični računalniki za
zaposlene)
19036 Gradnja novega vrtca

385.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena dokončanju projektna dokumentacija in ureditev lastništva na zemljišču, kjer
bo zgrajen vrtec. Predvideva se začetek gradnje vrtca, ki bo končan v letu 2022. Za investicijo se
namerava občina dolgoročna zadolžiti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 2021-2024: OB203-18-0004
19040 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačilo staršev

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina mora na podlagi zahtev resornega ministrstva jasno ločiti stroške, ki jih občina plačuje kot
popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev kot dodatne olajšave izven zakona
o vrtcih, in jih občina določi s svojimi predpisi. (npr : počitniške odsotnosti, boleznine).
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

110.647 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega
in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji je skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, ohranjati sredstva na
nivoju, ki bodo šolam omogočala kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega
šolskega programa, zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem
različnosti otrok, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj
šolstva v občini, ter tekoče in investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme, ki jih izkaže
šola.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol in glasbene šole ter za sofinanciranje dogovorjenih
stroškov v zvezi z izvedbo dodatnih programov, zagotavljanje prostorskih in materialnih možnosti
za vzgojo in izobraževanje učencev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
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19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
19039001 Osnovno šolstvo

97.310 €

Opis podprograma
Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge
materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri),
tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni
predpisi na področju izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah.
19006 Materialni stroški - OŠ Vavta vas

34.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz proračuna občine v
skladu z normativi in standardi, krijejo materialni stroški. Višina proračunske postavke je planirana
na podlagi lanskoletne realizacija z upoštevanjem predvidene rasti cen, sicer pa gre za redne
materialne stroške OŠ Vavta vas (elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje). Stroški so planirani
na podlagi potreb Osnovne šole.
19007 Dodatni program

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V dodatni program se vključuje delitev športne vzgoje, stroški povezani z nadarjenimi učenci
(testiranje učencev, stroški mentorjev, materialni stroški srečanj nadarjenih učencev, delovanje
pevskih zborov, varstvo vozačev, izvedba predavanj, seminarjev in gledaliških predstav) ter tečajne
oblike (prevoz na plavalni tečaj in sofinanciranje uporabe bazena in podobno). Proračunska postavka
je ocenjena na podlagi finančnega načrta OŠ.
19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za
sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor oz. aneks.
19012 OŠ - investicijsko vzdrževanje

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju osnovne šole. Sredstva se bodo izplačevala na
podlagi izkazanih potreb.
19016 Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnega parka pri OŠ Vavta vas.
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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, med drugim tudi za organizacijo področnega
matematičnega tekmovanja.
19019 Sofinanciranje kulturnih dni in naravoslovnih dni

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, ki jih morajo osnovne šole
izvesti v skladu s predmetnikom in učnim načrtom.
19020 Računalniška oprema

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovne šole za sofinanciranje nakupa računalniške strojne in programske opreme kandidirajo na
razpis Ministrstva za šolstvo in šport, ki šolam v določenem deležu sofinancira nakup odobrene
opreme Sredstva lokalne skupnosti so namenjena sofinanciranju tistega dela sredstev, ki ga mora za
nakup zagotoviti šola, predvideva pa se posodobitev IKT opreme.
19024 Nabava opreme in sredstev za delo

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za nabavo nove opreme za potrebe osnovne šole (police v knjižnici, javne
razsvetljave v prostorih, pomivalni stroj ...).
19025 Financiranje šole v naravi

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za financiranje nadstandardnega programa šole v naravi. Program je do sedaj polovično
plačevalo MŠŠ polovico pa starši. S plačevanjem nadstandardnega programa bi s tem razbremenili
predvsem starše. Šola v naravi se izvaja v 3., 5. in 7. razredu.
19035 Sofinanciranje nakupa smučarskih kart

1.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi podpisanega pisma o nameri podpore programu "JV Slovenija smuča na Gačah" bomo
OŠ nakazali sredstva za nakup smučarskih kart.
19037 Sofinanciranje delavnice robotika

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Robotizacija in avtomatizacija sta postali realnost sodobnega časa. Otroci rastejo s tehnologijo in so
dovzetni za učenje, še posedaj, če je hkrati zabavno. V sklopu kroška, ki ga bo organiziral RC bo
občina ob prijavi vsaj 10 otrok financirala delavnice, ki se bodo izvajale v prostorih OŠ Vavta vas.
19039002 Glasbeno šolstvo

6.837 €

Opis podprograma
Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge
materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
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19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo

6.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za
sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka je ocenjena na podlagi stroškov
iz leta 2020.
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

6.500 €

Opis podprograma
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih
šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
19014 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše

6.500 €

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.
1905 Drugi izobraževalni programi

500 €

Opis glavnega programa
Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Eden izmed ciljev je razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje
izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji: višji nivo znanja v družbi in povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059001 Izobraževanje odraslih

500 €

Opis podprograma
Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.
Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.
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19039 Sofinanciranje izobraževanj odraslim

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala izobraževalne programe, ki so namenjeni odraslim. Programe bo izvajal RIC
Novo mesto.
1906 Pomoči šolajočim

40.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, kar pomeni zagotavljati
sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več kot tudi za tiste, ki so od šole
oddaljeni manj kot 4 km, če pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova
varnost.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji: kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

35.000 €

Opis podprograma
Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v
osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o
sofinanciranju šolskih prevozov.
19008 Regresiranje prevozov v šolo

30.000 €

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 podjetje Arriva glavnino prevozov pa se izvaja s šolskim kombibusom.
19009 Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občine so skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžne zagotavljati brezplačen prevoz za
otroke s posebnimi potrebami v OŠ, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami od pouka
prostih dnevih. Občina plačuje prevoz za 5 učencev.
19069003 Štipendije

5.000 €

Opis podprograma
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
19030 Vplačila v sklad za štipendiranje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vplačila v skladu se bodo zagotovila za socialno ogrožene dijake in študente za štipendije. Izplačila
iz sklada se bodo razdelila na podlagi razpisa in prejetih vlog.
20 SOCIALNO VARSTVO

182.327 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu in druga področna zakonodaja socialnega varstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje
večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z
različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega
varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine

8.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki so te pomoči
potrebni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je eden izmed ciljev družinske politike v
občini ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20029001 Drugi programi v pomoč družini

8.000 €

Opis podprograma
Izvajanje pomoči družinam z novorojenci.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnikom o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v Občini Straža.
101

Dopolnjen predlog proračuna Občine Straža za leto 2021

20001 Prispevek družinam novorojencev

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postopek dodelitve prispevka družinam novorojencev se vodi skladno s sprejetim Pravilnikom o
enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža in Sklepa o višini enkratnega
denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža. Izplačilo se izvrši na podlagi izdane odločbe.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

174.327 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v
pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in
zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,
razvoj strokovnih oblik pomoči...
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji: socialna zaščita za preprečevanje socialnih problemov in odpravljanje
najrazličnejših socialnih stisk posameznikov, družin, otrok, starejših oseb in mladostnikov, socialna
pomoč posameznikom in družinam.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20049002 Socialno varstvo invalidov

4.000 €

Opis podprograma
Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih
za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.
20002 Financiranje družinskega pomočnika

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice
družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba) Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi
pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik
ima na podlagi 18. člena zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne
plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim
časom od polnega. O navedeni pravici z odločbo odloča Center za socialno delo, občina pa je dolžna
zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje.
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20049003 Socialno varstvo starih

137.000 €

Opis podprograma
Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih
centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu,
investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih
storitev, Stanovanjski zakon.
20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni zavodi

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila ocenjena in namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih
in posebnih socialno varstvenih zavodih. Obveznost občine je kritje razlike do polne vrednosti
oskrbnih stroškov. Odločbo o upravičenosti izda Center za socialno delo v skladu z določili Uredbe
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Cene storitev so
oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS. Št.: 87/06).
Cene dodatne oskrbe se usklajujejo na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, praviloma
dvakrat letno, in sicer 1. januarja in 1. julija. V zavodih imamo nameščenih 12 oseb za katere delno
plačujemo institucionalno varstvo, ker sami nimajo dovolj lastnih sredstev oz. nimajo svojcev, ki bi
lahko plačevali razliko. Oskrbovanci so nameščeni v DSO Novo mesto, Impoljca, VDC Novo
mesto, Prizma Ponikve in DSO Metlika.
20004 Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna lokalne
skupnosti. Izdatek je namenjen za kritje stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri
izvajanju storitve in se mesečno plačuje izvajalcu. Prav tako je občina po določilih Zakona o
socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem uporabnikom pomoči na domu v višini 50%
cene. Poleg tega pa je občina na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno
varstvenih storitev, dolžna pokriti preostanek cene storitev vsem upravičencem, ki jim je z Odločbo
Centra za socialno delo priznana oprostitev plačila storitve.
20017 Program oskrbe starejših občanov v občini Straža

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdela se program za boljšo oskrbo starejših občanov v Občini Straža, ki bo vsebinsko (po
aktivnostih, ki zagotavljajo boljšo oskrbo), časovno (za obdobje, ki po fazah razumno zagotavlja
dosego želenega cilja) in finančno (glede na ocenjena in možnost zagotavljanja predvidenih
finančnih sredstev) opredeljen. Program se pripravi v okviru Strategije razvoja Občine Straža.
20020 Financiranje brezplačnih prevozov za starejše in org. srečanja

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za pokrivanje stroškov goriva za prevoze starejših ter organizacijo
srečanj.
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

15.517 €

Opis podprograma
Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti,
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce,
plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža,
Zakon o socialnem varstvu.
20005 Sofinanciranje stanarin

5.300 €

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.
20009 Sofinanciranje letovanja otrok

3.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Območna organizacija Rdečega Križa vsako leto organizira letovanje za otroke iz socialno ogroženih
družin. Letovanja se udeležijo otroci iz območja Občine Straža. Medsebojno sodelovanje uredimo s
pogodbo.
20010 Enkratna socialna denarna pomoč občanom

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dodelitev enkratne denarne socialne pomoči opredeljuje Pravilniku o dodeljevanju socialne pomoči
v Občini Straža. Vlagatelj vloži vlogo na Centru za socialno delo, ki vlogo dopolni z svojim
mnenjem in jo posreduje v obravnavo na občino. Na podlagi vloge, mnenje Centra in ostalih
priloženih prilog se z odločbo dodeli višina enkratne denarne pomoč.
20022 Pomoč socialno šibkim-donatorska sredstva

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo ob denarni pomoči donatorjev, razdelila prehranske pakete za ogrožene družine in
posameznike.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

17.810 €

Opis podprograma
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje
društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno
prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.
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20007 Sodelov. z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto)

8.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planiran proračunski izdatek je delež Občine Straža za delovanje organizacije RK Novo mesto. Iz te
postavke se krije program za socialno dejavnost (srečanje in novoletna obdaritev starostnikov) ter za
delovanje OZ RK - materialni stroški ter BOD sekretarke).
20015 Objekt bivšega vrtca v Straži

3.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za tekoče stroške (npr. komunalne storitve, električna energija..), manjša
vzdrževalna dela in investicijsko vzdrževalna dela. V objektu se nahaja dislocirana enota vrtca
Krkine lučke pri OŠ s štirimi oddelki.
20019 Sofinanciranje medgeneracijskih centrov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Straža bo sofinancirala projekt večgeneracijskega centra, ki ga bo izvajal Razvojno
izobraževalni center Novo mesto, skladno z razpisom Ministrstva za delo, družino socialne zadeve
in enake možnosti. Cilji projekta so vzpostavitev in delovanje VGC, spodbujanje druženja ter širitev
socialne mreže.
Izvedba raznolikih programov, ki temeljijo na potrebah in interesu izbranih ciljnih skupin, nudenje
podpore, motivacije, znanj. Aktivnosti centra bodo namenjene naslednjim ciljnim skupinam;
družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo, osebe ki tvegajo socialno izključenost, starejši, otroci
in mladi s posebnimi potrebami, invalidi.. Z vzpostavitvijo večgeneracijskega centra se bo zagotovil
varen, prijeten in dostopen prostor, kjer bo različnim ciljnim skupinam omogočal in spodbujal
druženje, jih informiral o možnostih in oblikah pomoči v našem okolju ter jim pomagal in svetoval
pri vključevanju v različne aktivnosti ter jim nudil aktivnosti za izboljšanje kompetenc, znanj in
spretnosti.
20021 Projekt Donirana hrana

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt donirana hrana se izvaja že od leta 2016 pod okriljem Lions kluba v sodelovanju z OZRK
Novo mesto. Donirana hrana se dnevno razdeli v centru RK Novo mesto. V projekt donirana hrana
so vključene trgovine Špar, Mercatro, Hofer, Lidl. Ob izvajanju programa se je izkazalo, da so
potrebe po donirani hrani tudi pri posameznikih in družinah, ki ne morejo hoditi hrano iskati v Novo
mesto. Zaradi predpisov se hrano lahko deli samo direktno uporabnikom. Na podlagi ugotovljenih
potreb, da se donirana hrana prične razvažati tudi po sosednjih občinah se predlaga, da se v projekt
vključijo tudi ostale občine, ki spadajo pod OZRK Novo mesto. Kalkulacija prispevkov občin je bila
narejena na podlagi deleža števila prebivalcev posameznih občin. Občina Straža bi za projet donirana
hrana namenila sredstva v višini 2.700 EUR v ta strošek je upoštevana plača enega zaposlenega in
strošek goriva za 2000 km na mesec.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

20.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga
2201 Servisiranje javnega dolga

20.600 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj
ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje
glavnic in obresti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
20.600 €
Opis podprograma
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica
za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
22001 Domače zadolževanje

20.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov in obresti najetih kreditov.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

25.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja je
- intervenirati v primeru naravnih nesreč ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic in
- nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozebe, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo
posledic.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sledijo dolgoročnemu cilju, to je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje
in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 Rezerva občine
23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma
Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozebe, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
5.000 €

23001 Sredstva obvez.rezerve- rezerv.sklad po ZJF
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah je potrebno zagotoviti sredstva proračunske rezerve
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
2303 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob
pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Opis podprograma
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonu o javnih financah.
23002 Tekoča proračunska rezerva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti splošno proračunsko rezervo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih
pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
06 REŽIJSKI OBRAT
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

348.323 €
146.263 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve Občine Staža, Zakon
o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONM in
občine Straža
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog
občinske uprave in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja
upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih
sredstev na področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave
0603 Dejavnost občinske uprave

146.263 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in
ažurno izvajanje nalog občinske uprave.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno
in učinkovito javno upravo, ter razpoložljiva, omejena sredstva.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

100.313 €

Opis podprograma
Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v režijskem obratu, sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški...).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon
o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon
o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem
postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o
varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Straža)...
06055 Plača zaposlenih v režijskem obratu

100.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izplačilo plače zaposlenim v režijskem obratu. Poleg osnovne plače
vključuje dodatke (za delovno dobo, za delo v posebnih pogojih, drugi dodatki), sredstva za
povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane in stroške prevoza na delo) , sredstva za
nadurno delo, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim, sredstva za delovno uspešnost (za
povečan obseg dela, redno delovno uspešnost), vsa izplačila prispevkov za socialno zavarovanje,
sredstva za povračila izdatkov za službena potovanja (dnevnice, prevozi in drugi stroški) ter premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Predlogom
kadrovskega načrta Občine Straža za leto 2021.
06056 Izvajanje družbeno koristnih del - režijski obrat

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so zagotovljena za opravljanje družbeno koristnih del. Postavka zagotavlja sredstva za kritje
stroškov, opravljanje tečaja iz varstva pri delu, zdravniški pregledi, zavarovanje, materiala, delovne
opreme, prevoz na delo in prehrano itd. Center za socialno delo bo na podlagi zahtevka, ki ga bo
pripravila občina povrnil stroške; zavarovanja, prehrane, prevoza, zdravniškega pregleda in tečaja
iz varstva pri delu.
06059 Nakup telefonskih aparatov-RO

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup novih telefonskih aparatov za zaposlene v režijskem obratu.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
45.950 €
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje režijskega obrata: tekoče
vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski
zakon, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o urejanju prostora.
06053 Oprema komunalne dejavnosti - režijski obrat

28.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvideva se nakup dodatne opreme za potrebe komunalne skupine in vzdrževanje le-te. Planira se
vzdrževanje in zavarovanje prevoznega sredstva za potrebe izvajanja komunalne dejavnosti in potreb
prevozov zaposlenih občinske uprave na krajših relacijah. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove
opreme, ki je potrebna za izvajanja komunalne dejavnosti in najem delovnih strojev.
06062 Delavnica v Vavti vasi-režijski obrat

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče stroške delavnice v Vavti vasi, ki se uporabljajo za
potrebe režijskega obrata. Del sredstev se bo namenil tudi za vzdrževalna dela. Zagotovljena so tudi
sredstva za plačilo najemnine za najeti prostor.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

7.810 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja
1003 Aktivna politika zaposlovanja

7.810 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se
financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega
pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev
v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zmanjšanje števila brezposelnih oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preko razpisa javna dela, za dobo enega leta, zaposliti dolgotrajno brezposelno osebo.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti
10039001 Povečanje zaposljivosti

7.810 €

Opis podprograma
Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela,
sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, aktivna politika zaposlovanja.
10004 Zaposlitev preko javnih del - režijski obrat

7.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S tem programom Zavod RS za zaposlovanje mogoča sofinanciranje stroškov za zaposlitev
dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del. Višino plače za udeležence programov javnih del
določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh
strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega
dela. Znesek sofinanciranja, ki ga občina prejme od zavoda, se knjiži med prihodke proračuna. V
okviru režijskega obrata bo preko programa javnih del zaposlen en delavec.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

159.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture,
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o cestah, občinski odloki.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1302 Cestni promet in infrastruktura

159.500 €

Opis glavnega programa
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Občine Straža 58,175 km kategoriziranih
občinskih in državnih cest. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest bo obsegalo zimsko
vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje
(pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje,
popravila cestne opreme,…). Dejavnost se izvaja v obliki koncesije, tako za redno kot za zimsko
vzdrževanje. Del nalog se izvaja v okviru režijskega obrata. Stroški izvajanja gospodarske javne
službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno od
dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin, ter poškodovanosti cestišč pri
letnem vzdrževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni cilj je priprava programa rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri bo osnova za izvedbo
javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Glede na to, da je vzdrževanje
občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati. Dejavnost
se bo izvajala v obliki koncesije, tako za redno vzdrževanje kot zimsko. Vzdrževanje cest (letno in
zimsko) se izvaja v okviru režijskega obrata.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je redno vzdrževanje občinskih cest. Zagotavljanje zimske službe.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

106.500 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža, Zakon o
gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
13046 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in mostov - režijski obrat

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so rednemu vzdrževanju cest, ki ga izvaja koncesionar. Dela obsegajo: redne preglede cest
ter intervencije ob prometnih nesrečah in elementarnih nesrečah (čiščenje nanosov, naplavin, manjših
plazišč,). Koncesionar izvaja tudi vzdrževalna dela na cestah v dogovoru in po potrditvi upravljavca
ceste: krpanje in sanacija vozišč, muld in bankin, popravila prometne signalizacije, varovalnih ograj,
cestnih objektov (pločnikov, mostovi, oporni zidovi, cestni prepusti, koritnice, objekti za
odvodnjavanje).
13047 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in mostov - režijski obrat

35.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izvedbi zimske službe: nakupu snežnih kolov in priprava deponij za posipni
material, nakup posipnega materiala, odstranjevanju snega (pluženje in po potrebi odvoz snega),
preventivnemu posipu in posipu poledice. Del sredstev je namenjen tudi najemu GPS naprav za
spremljanje izvajanja zimske službe.
13075 Sredstva za izvedbo nujnih ukrepov na občinskih cestah

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah v Občini Straža, je potrebno v proračunu rezervirati del
sredstev, za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkih na občinskih cestah.
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13029003 Urejanje cestnega prometa

20.000 €

Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij,
kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
13048 Nakup in postavitev prometnih znakov ter usmer. signalizacije-režijski obrat

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme. Gre za
zamenjavo obstoječe poškodovane oz. dotrajanje, kakor tudi za postavitev nove prometne
signalizacije. Sredstva so namenjena tudi postavitvi usmerjevalne signalizacije.
13049 Talne označbe - režijski obrat

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnovo cestnih talnih označb (prehodi za pešce, sredinske
črte, avtobusna postajališča, parkirišča, hitrostne ovire, površine za pešce in kolesarje), ter za
izdelavo novih talnih označb (na mestih, kjer je izvedena preplastitev cestišča).
13029004 Cestna razsvetljava

33.000 €

Opis podprograma
Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Straža, Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
13050 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave (zamenjava žarnic, dušilk,
regulatorjev idr.). Obdobno je potrebno obnovljati zaščito kandelabrov na stiku z zemljo
(antikorozijski premaz).
Sredstva so namenjena še za novelacijo načrta javne razsvetljave.
13053 Poraba električne energije za javno razsvetljavo-režijski obrat

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu električne energije za javno razsvetljavo.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 34.750
€
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Statut občine Straža, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljati in urejati pokopališča in pokopališko dejavnost ter objekte, ki so v
lasti občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost
1603 Komunalna dejavnost

34.450 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, redno vzdrževanje
pokopališč in poslovilnih objektov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

25.550 €

Opis podprograma
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok
o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini
Straža.
16057 Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliška vežica-režijski obrat

6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (za električno energijo,
komunalne storitve...).
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16058 Ureditev grobišč-režijski obrat

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za urejanje partizanskih, drugih grobišč in obeležij. Društva in organizacije,
ki organizirajo vzdrževanje in urejanje grobišč, bodo sredstva dobila na podlagi programa urejanja.
Sredstva bodo izplačana na podlagi razpisa za leto 2021.
16086 Ureditev mrliške vežice v Dolenji Straži

18.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev mrliške vežice v Dolenji Straži in plačilo najemnine.
16039003 Objekti za rekreacijo

3.500 €

Opis podprograma
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o stavbnih zemljiščih.
16061 Otroška igrišča-režijski obrat

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov.
16039005 Druge komunalne dejavnosti

5.400 €

Opis podprograma
Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln
v Občini Straža, Odlok o plakatiranju v Občini Straža.
16056 Vzdrževanje ulic in javnih objektov - režijski obrat

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev mest za odpadke ter redno vzdrževanje le teh (vreče za smeti,
čiščenje).
16062 Plakatiranje-ureditev plakatnih mest-režijski obrat

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena urejanju obstoječih plakatnih mest.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

300 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj je nadaljevanje urejanja zemljišč, ki so v lasti občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je urejanje kopališč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

300 €

Opis podprograma
Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve itd.)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih
javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih
16063 Urejanje "govejakov" in kopališč-režijski obrat

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotavljana sredstva za urejanje "govejakov" in kopališč ob reki Krki.
C. RAČUN FINANCIRANJA

-80.000 €

04 OBČINSKA UPRAVA - enovita

80.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

80.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga
2201 Servisiranje javnega dolga

80.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj
ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje
glavnic in obresti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
80.000 €
Opis podprograma
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica
za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
22001 Domače zadolževanje

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov in obresti najetih kreditov.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.364.391 €
1302 Cestni promet i n infrastruktura

1.354.391 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

251.600 €

OB203-17-0003 Preplastitve

100.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je preplastitev dotrajanih obstoječih asfaltnih površin ter preplastitve cest in javnih
poti, ki so še v makadamski izvedbi in zaradi tega povzročajo velike vzdrževalne stroške. Prioriteta
preplastitev bo določena na podlagi spomladanskega pregleda cest.
Stanje projekta
Aktivna.
OB203-19-0005 Ureditev ceste s površino za pešce-JP791231 Vavta vas (stadion)

151.600 €

Namen in cilj
Namen investicije je izvajanje rekonstrukcije ceste v dolžini 600 m (od regionalne ceste do stadiona
v Vavti vasi). Izvedena bo obnova vozišča, urejena površina za pešce v niveleti vozišča,
odvodnjavanje cestišča in cestna razsvetljava. Do stadiona bo zgrajen vodovod in položena
kanalizacija za NN elektrovod. Sredstva so namenjena za dokončanje investicije, del sredstev bo
porabljen za izvedbo investicijskega nadzora, koordinacije varnosti na gradbišču in izdelavo projekta
izvedenih del.
Stanje projekta
Investicija se izvaja in se bo zaključila v letu 2021.
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB203-09-0017 Postavitev novih avtobusnih postajališč

1.030.791 €
7.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je zamenjava dotrajanih avtobusnih postajališč. Z zamenjavo avtobusnih postajališč
se bo zagotovil ustrezen prostor za čakanje avtobusa po krajih. Izboljšala se bo tudi podoba občine.
Stanje projekta
V izvajanju.
OB203-19-0003 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto-Straža"

1.023.791 €

Namen in cilj
V okviru investicije je predvidena izgradnja manjkajočih odsekov kolesarskih poti, da se zagotovi
zveznost in nemoteno dnevno mobilnost med Novim mestom, Stražo in Dolenjskimi Toplicami. V
občini Straža se bo vzpostavilo okoli 7 km kolesarske trase, ki bo potekala od vstopa v občino Straža
iz strani Novega mesta čez most v Lokah mimo Zaloga, Hruševca do centra Straže. Drugi del trase
pa mimo ŠRD Breza, Dolenje Straže in Podgore.
Skupaj z MONM bomo izvedli JN za celotno investicijo. V letu 2021 se bo izvedla investicija v
naselju Podgora (I. in II. faza) ter čez naselje Loke. Investicija bo sofinancirana.
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Stanje projekta
V pripravi.
13029004 Cestna razsvetljava

20.000 €

OB203-17-0004 Javna razsvetljava-novogradnja in rekonstrukcija

20.000 €

Namen in cilj
Cilje je obnova javne razsvetljave (zamenjavi dotrajanih kandelabrov), postavitev dodatnih
kandelabrov in svetilk JR v naseljih, kjer JR še ni.
Stanje projekta
Se izvaja.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

52.000 €

OB203-09-0021 Ureditev ceste s površino za pešce v naselju Potok (R2-419/1203 od km 7350 do
km 8550)
20.000 €
Namen in cilj
DRS, sektor za projektno varnost je pred oddajo del križišča na Volavčah. V proračunu smo
predvideli sredstva za izdelavo PZI pločnik Potok-Volavče. K projektu bomo pristopili v primeru
soglasja DRSI. V letu 2022-2023 pa so predvidena sredstva za odkup zemljišč in začetek investicije.
Stanje projekta
V fazi priprave.
OB203-18-0006 Rekonstrukcija RC skozi naselje Vavta vas

32.000 €

Namen in cilj
Cilj investicije je sofinanciranje rekonstrukcije RC R2-419/1203, skozi naselje Vavta vas od km
5.400 do km 6.100. Investicija bo obsegala zamenjavo voziščne konstrukcije, širitev obstoječega
cestišča, izgradnja pločnika za pešce-kolesarje, obnova JR. Investicijo bo izvajala Direkcija za ceste,
občina bo krila stroške izgradnje pločnika in JR. Občina bo pridobila od Direkcije za ceste program
predvidenih aktivnosti oz. predvideno časovnico.
Stanje projekta
V pripravi. Financiranje je usklajeno z državnim Načrtom razvojnih programov. Sredstva za izvedbo
investicije so predvidena v letih 2021-2023 in sicer za cesto, javno razsvetljavo, kanalizacijo in
vodovod.
1304 Letalski promet in infrastrukt ura

10.000 €

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb

10.000 €

OB203-17-0010 Letališče Straža

10.000 €

Namen in cilj
Letališče Straža je glede na položaj in dimenzije vzletno pristajalne steze malo izkoriščeno. Z
ureditvijo le te in izdelavo načrta razvoja letališča želimo povečati letalski promet.
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Stanje projekta
V letu 2009 je bil izdelan Načrt razvoja letališča Novo mesto. Nadaljevali bomo z vzdrževanjem
letališča in VPS. V naslednjih letih se planira postavitev ograje ob letališki stezi.
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma i n g ostinstva

9.000 €
9.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.000 €

OB203-17-0006 Ureditev prireditvenega prostora

5.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev prireditvenega oz. večnamenskega prostora, ki se nahaja v ovinku
nasproti Novolesa. Predvidena je sanacija zemljišča v večnamenski prostor z rekonstrukcijo in
možno dozidavo ter nadzidavo obstoječega objekta.
Stanje projekta
Aktivna. Sredstva so namenjena za morebitna dodatna dela.
OB203-17-0007 Pomoli in dostopi na reki Krki

4.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekta za izvedbo za gradnjo pomolov na reki Krki. V letu 2021 bomo nadaljevali z izvedbo
oziroma gradnjo pomolov.
Stanje projekta
V primeru pridobitve dokumentacije bomo v letu 2021 postavili pomol ob mlinu v Vavti vasi.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

457.640 €
179.540 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

97.540 €

OB203-12-0001 Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD

10.100 €

Namen in cilj
Občina Straža mora v proračunu zagotoviti sredstva za kritje stoškov nakupa in vzdrževanja opreme,
ki je v najemu pri podjetju CeROD v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih
objektov in naprav. Občina pokriva 2,91% celotne investicije podjetja CeROD.
Stanje projekta
Se izvaja.
OB203-19-0006 Financiranje Cero DBK

67.440 €

Namen in cilj
Cilj projekta je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov. Z Dogovorom o sodelovanju pri
izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki ga je podpisalo 10 občin Dolenjske in Bele krajine, vse
postopke v zvezi priprave investicijske in projektne dokumentacije vključno z izvedbo po pooblastilu
vodi družba CeROD d.o.o., občine pa zagotavljajo svoj delež financiranja.
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Stanje projekta
Aktiven.
OB203-20-0001 Zbirnoreciklažni center

20.000 €

Namen in cilj
Zbirni center po svoji funkciji in osnovnem namenu spada med javno infrastrukturo, s katero se
občanom in tudi pravnim osebam zagotavlja storitev obvezne gospodarske javne službe, zbiranja
komunalnih odpadkov. Vzpostaviti jo morajo vse občine, ki imajo več kot 3.000 prebivalcev.
Stanje projekta
Skupaj z MONM in Občino Mirna Peč nameravamo zgraditi zbirno reciklažni center. ZRC bo
umeščen na območje občine Novo mesto in sicer v Gospodarski coni zahod. Občina Straža bo
sofinancirala projektno dokumentacijo ter del gradbenih del. Investicija bo zaključena v letu 2022.
Projekt je v pripravi.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

52.000 €

OB203-17-0005 Izgradnja sekundarne kanalizacije

12.000 €

Namen in cilj
Cilj projekta je izgradnja manjkajočih sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije.
Stanje projekta
V fazi izvedbe. Investicija se bo izvajala na podlagi plana izvedbe manjkajočih odsekov kanalizacije.
OB203-17-0011 Čistilna naprava Straža

40.000 €

Namen in cilj
Zagotoviti čiščenje odpadnih voda.
Stanje projekta
Načrtovana je obnova grabelj na vtoku ter obnova protipovratne lopute na prelivnem jašku.
15029003 Izboljšanje stanja okolja

30.000 €

OB203-19-0009 Sanacija skal na Straškem hribu

30.000 €

Namen in cilj
S popisom lokacij nevarnih skal, pripravo strokovno tehnične rešitve in sanacijo le teh se bo
preprečilo zdrs skal iz Straškega hriba.
Stanje projekta
V letu 2021 se bo osvežila evidenca nevarnih skal in pripravila rešitev za sanacijo. V naslednjih letih
pa se bodo zagotovila sredstva za sanacijo le teh.
1504 Upravljanje i n nadzor vodnih virov

272.000 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

272.000 €

OB203-09-0019 Hidravlične izboljšave

272.000 €

Namen in cilj
Cilj projekta je izboljšanje hidravličnih parametrov ter zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju.
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Sofinancira se bo projekt "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Dolenjske", ki vključuje več dolenjskih občin. Po projektu je predvidena izgradnja novih primarnih
vodov, posodobitev vodarn Jezero in Stopiče ter izgradnja štirih vodohranov, s čimer bodo dosežene
hidravlične izboljšave na oskrbi s pitno vodo. Na območju občine Straža je predvidena zamenjava
omrežja v dolžini 8 km ter izgradnja 100 m3 vodohrana v Dolenji Straži in posodobitev vodohrana
Gorenja Straža.
Stanje projekta
V fazi izvedbe.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

6.100 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

6.100 €

OB203-17-0013 Ureditev biotopov

6.100 €

Namen in cilj
Cilj projekta je vzpostaviti učne in sprehajalne poti v biotopih v Zalogu. V okviru projekta je
predvidena ureditev približno 700 m dolge krožne sprehajalne poti okoli mokrišča. Postavile se bodo
opazovalnice za ptice, informativne table, uredila jezera... Partnerji v projektu so OŠ Vavta vas,
Ribiška družina Novo mesto ter Tomas d.o.o. Projekt smo uspešno prijavili na razpis CLLD. Del
sredstev bo sofinanciran.
Stanje projekta
Aktiven.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
159.700 €
1602 Prost orsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
OB203-09-0011 Občinski prostorski načrt

76.000 €
76.000 €
1.000 €

Namen in cilj
Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo spremembe OPN Straža, ki je bil sprejet v letu
2012. Uporabljati se ga je pričelo v januarja 2013. V tem času so se ugotovile posamezne
pomanjkljivosti ali nejasnosti obstoječega plana in podanih je bilo več pobud občanov po
spremembi akta.
Stanje projekta
Se izvaja. OPN je v zaključni fazi sprejetja.
OB203-09-0012 Obvoznica Zalog

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije faza DGD in PZI ter odkupu zemljišč
za namen izgradnje obvoznice.
V sklopu investicije so predvidena naslednja dela:
-novogradnja in delna rekonstrukcija LC v skupni dolžini 1670m
-ureditev površin za pešce in kolesarje ob celotni dolžini
-ureditev dostopnih poti
-ureditev železniškega prehoda in križišča na obvozni cesti
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-ureditev križišč oz. priključkov (1 za BTC, 1 za naselje Zalog, 3 za potrebe GC Zalog)
-gradnja 2 premostitvenih objektov
-ureditev protihrupne ograje
-ureditev cestne razsvetljave in potrebne preureditve komunalnih vodov
Stanje projekta
Projekt se bo z začel z odkupi zemljišč in pridobitvijo projektne dokumentacije v letu 2021. Izvedba
investicije se predvideva v letih 2022-2024. Investicijo bomo prijavili na dogovor regije (pričakuje
se sofinanciranje).
OB203-09-0013 Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN

10.000 €

Namen in cilj
Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobno načrtuje prostorske
ureditve na območjih, ki jih predvideva krovni dokument OPN. OPPN je podlaga za pripravo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva so namenjena za financiranje OPPN v
primeru sklenitve pogodbe o sofinanciranju z lastniki zemljišč oz. z zasebnim vlagateljem.
Stanje projekta
V pripravi.
OB203-19-0007 Izdelava projektne dokumentacije

35.000 €

Namen in cilj
Namen je izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ceste, ki se ne bodo izvajale v sklopu
posameznih proračunskih postavk.
Stanje projekta
Aktiven.
1603 Komunalna dejavnost

73.700 €

16039001 Oskrba z vodo

24.700 €

OB203-16-0002 Izgradnja sekundarnih vodovodov

24.700 €

Namen in cilj
Cilj projekta je izgradnja krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov.
Stanje projekta
Se izvaja. Pripravila se bo tudi tehnična rešitev za investicijo vodovod od naselja Straža proti silosu,
ki jo bo izdelalo podjetje Komunala NM.
16039003 Objekti za rekreacijo
OB203-17-0012 Stadion Vavta vas

49.000 €
3.000 €

Namen in cilj
Cilj investicije je ureditev in posodobitev stadiona v Vavti vasi. Uredil bi se status objekta (pridobitev
gradbenega dovoljenja), zgradila bi se kanalizacija in vodovod.
Stanje projekta
V pripravi. V letu 2021 so bodo izvedla manjša vzdrževalna dela.
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OB203-18-0002 Balinišče v športnem parku Breza

46.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je pokritje balinišča v ŠRD Breza. Sredstva se namenjena za izdelavo študij za
izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za nadstrešnico nad baliniščem in spremljajočo
opremo s holtikulturno ureditvijo. Sredstva so tudi namenjena za izgradnjo nadstrešnice. Investicija
je bila v letu 2020 sofinancirana. Dokončanje projekta je v letu 2021.
Stanje projekta
Projekt je v zaključni fazi. Sredstva so namenjena za poplačilo zadnjega računa.
1606 Upravljanje i n razpolaganje z zemlj išči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
10.000 €
16069002 Nakup zemljišč

10.000 €

OB203-09-0022 Nakup zemljišč v Občini Straža

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva se planirajo v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Straža.
Stanje projekta
Aktiven. Planira se tudi nakup zemljišč kategoriziranih cest.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

23.000 €
10.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

10.000 €

OB203-12-0003 Mlin v Vavti vasi

10.000 €

Namen in cilj
V letu 2013 je bil odkupljen mlin. Cilj projekta je, da bi v prihodnji letih obnovili celoten mlin, kjer
bi se lahko obudili mlinarska dejavnost. Pripravlja se projektna dokumentacija. Pričeli smo z obnovo
sobe. Obnovitvena dela bomo nadaljevali tudi v letu 2021.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mlina in manjša investicijska vlaganja. Občina planira
v letih 2022-2023 zagotoviti nepovratna sredstva za obnovo mlina in umestitev vsebin v objekt.
1803 Programi v kulturi

11.000 €

18039005 Drugi programi v kulturi

11.000 €

OB203-11-0001 Kulturni dom v Straži

10.000 €

Namen in cilj
Cilji: zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti, dvig dostopnosti kulturnih
dobrin občanom, zagotovitev dostopnosti do vseh etaž v stavbi za invalide, prispevek h
kakovostnejšemu življenju občanov, prenova, oživljanje in modernizacija podeželja, uvajanje novih
tehnologij pri izvajanju kulturnih (intermedijska umetnost), kar bi omogočilo, da se kultura
digitalizira, prezentira in decentralizira itd.
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Stanje projekta
V letu 2021 so sredstva namenjena le za obratovanje kulturnega doma ter manjša investicijska dela.
OB203-15-0010 Vaški dom Drganja sela

1.000 €

Namen in cilj
Namen je obnova vaškega doma na Drganjih selih, da preprečimo propadanje objekta. Zamenjala se
je streha in stavbno pohištvo, objekt smo toplotno izolirali.
Stanje projekta
V letu 2021 se predvidevajo sredstva za manjša vzdrževalna dela ter postavitev koša za košarko in
ureditev igrišča.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.000 €

18059002 Programi za mladino

2.000 €

OB203-12-0005 Mladinski dom Prapreče

1.000 €

Namen in cilj
Sredstva v letu 2021 bodo namenjena manjšim investicijam potrebnim na samem objektu.
Stanje projekta
Aktiven.
OB203-15-0003 Mladinski dom Rumanja vas

1.000 €

Namen in cilj
Namen je vzdrževanje objekta in zaščita objekta pred morebitnim propadanjem. Prostore v
mladinskem domu uporabljajo člani Pihalnega orkestra Krka ter občani Rumanje vasi.
Stanje projekta
Aktiven. Manjša vzdrževalna dela.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoj a predšolski h otrok

383.000 €
383.000 €

19029001 Vrtci

383.000 €

OB203-18-0004 Gradnja novega vrtca Krkine lučke

383.000 €

Namen in cilj
Zaradi porasta vpisa otrok v vrtec je potrebno zagotoviti dodatne prostore. OS se je odločil, da
pričnemo z pridobivanjem potrebne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca.Ob potrditvi DIIP-a o
Rešitvi prostorske stiske OŠ Vavta vas in Vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas bomo v letu 2021
pričeli s pridobivanjem dokumentacije izgradnje novega vrtca. V tem letu želimo pridobiti tudi
gradbeno dovoljenje. Gradnja se bo izvajala v letih 2021-2022.
Stanje projekta
V fazi priprave.
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20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

10.000 €
10.000 €

20049003 Socialno varstvo starih

10.000 €

OB203-19-0008 Program oskrbe starejših občanov in ureditev prostorov

10.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je zagotoviti prostor za kakovostno življenje vseh starejših občanov, ki to
potrebujejo in organizirati obliko varstva ter kvalitetne programe. Na ta način bi spodbujali čim daljše
aktivno življenje v domačem okolju.
Ena izmed možnosti je dnevni center za starejše, ki bi zagotavljal prostor za kakovostno preživljanje
prostega časa starejših občanov. V centru bi bili na voljo različni programi in aktivnosti za
starostnike, ki še ne potrebujejo storitev dolgotrajne oskrbe. S tem bi zagotovili medsebojno
druženje, izmenjavo izkušenj ter povezovanje.
Stanje projekta
V letu 2017 je bila izdelana hitra ocena potreb in sredstev dolgotrajne oskrbe v občini Straža. V letu
2021 se izdela program oskrbe starejših občanov v občini, ki bo vsebinsko, časovno in finančno
opredeljen. Program se pripravi v okviru strategije.

126

Dopolnjen predlog proračuna Občine Straža za leto 2021

7. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja
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Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja
Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja predloga
občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Občinski svet lahko na predlog župana
med izvrševanjem proračuna letni program prodaje spremeni ali dopolni.
Na podlagi 80. č člena ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) Občina Straža v letu 2021 ne bo prodala občinsko finančno
premoženje.
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8. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina
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Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina,
obrazložitvami

z

Po Zakonu o javnih financah so javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, dolžni predložiti
svoje predloge finančnih načrtov z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občinske uprave, ta pa
županu, ki jih skupaj s predlogom občinskega proračuna predloži občinskemu svetu. Le-ta jih v tej fazi
še ne sprejema. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij morajo slediti strukturi
dokumentov, ki so določeni za občinski proračun.

Občina Straža bo v letu 2021 vplačevala v en sklad in sicer:
- Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR in
- Sklad proračunske rezerve v višini 5.000 EUR

130

Dopolnjen predlog proračuna Občine Straža za leto 2021

9. Predlogi predpisov občine
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Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna

V odvisnosti od ocenjenih prihodkov župan predlaga tudi predloge predpisov občine, ki so potrebni za
izvršitev predloga občinskega proračuna. Če občina v predlogu proračuna predvideva povečanje
določenih prihodkov, ki imajo podlago v spremembi predpisa, potem mora občinskemu svetu hkrati s
predlogom proračuna predložiti tudi predlog predpisa, s katerim bo omogočena realizacija predvidenih
prihodkov.
Za izvršitev predlaganega proračuna bo potrebno sprejeti sledeče predpise:
- Letni program športa, kulture in socialnega varstva,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Straža,
- Sklepa o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža.
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10. Kadrovski načrt
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KADROVSKI NAČRT OBČINE STRAŽA ZA LETO 2021
UVODNA OBRAZLOŽITEV

I.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s
kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnikom o vsebini
in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in
96/09).
Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob
pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Kadrovski
načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega
proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2021

II.

Kadrovski načrt za leto 2021 je pripravljen v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in
40/12 - ZUJF) in ob smiselni uporabi določil Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev
kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09).
Opis

Dejansko
število
zaposlenih na
dan 31.12.2020

1

3

Dovoljeno
število
zaposlenih
dan
31.12.2021
4

I

Funkcionarji občine
(župan, podžupan)

2

2

2

2

II

Zaposleni, ki se jim sredstva
za plače zagotavljajo na
podlagi Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju

12

15

15

15

III

Skupaj:

14

17

17

17

na

Dovoljeno
število
zaposlenih
dan
31.12.2022
5

na

Dovoljeno
število
zaposlenih
dan
31.12.2023
6

na
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III.

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Stanje zaposlenosti na dan 31.12.2020:
V Občini Straža je dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2020 naslednje:
− 2 funkcionarja,
− 1 uradnik na položaju,
− 3 uradniki,
− 8 strokovno-tehničnih delavcev,
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021:
V letu 2021 ni predvideno povečanje števila zaposlenih v kadrovskem načrtu.
Kadrovski načrt predvideva:
- 2 funkcionarja (župan in podžupan),
- 1 uradnika na položaju,
- 5 uradnikov,
- 9 strokovno-tehničnih delavcev,
Številka: 10001-1/2020-1
Datum: 09. 11. 2020
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc
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11. Predlog sklepa
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Predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu Občine Straža ob sprejemu proračuna
Za sprejem dopolnjenega predloga Proračuna Občine Straža za leto 2021 je potrebno sprejeti naslednji
sklep:

1.

Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o Proračunu Občine Straža za leto 2021.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc
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