OBRAZLOŽITVE DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE STRAŽA ZA LETO 2008
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
(13. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002)
PRIHODKI
7000 Dohodnina
Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se v sistemu ukinjajo različne vrste dohodnine in akontacije
dohodnine in se je nadomešča z 700020 Dohodnino – odstopljen vir občinam. Izračun je pripravilo Ministrstvo za
finance in je bil posredovan vsem občinam v zadnjih dneh leta 2006. Z uvedbo enega samega konta na katerega
se bo knjižila glavarina omogoča lažje spremljanje financiranje občine, poleg tega sedaj pripada občinam 50%
dohodnine za razliko od starega Zakon o financiranju občin, ko je bil ta odstotek 35. Nov sistem na ta način
zagotavlja večja finančna sredstva večini občinam, ki se bodo preko prehodnega obdobja do 2012 še realno
povečevala.
7030 Davki na nepremičnine
Občina se financira tudi iz davkov na premoženje med katere se uvrščajo davki na nepremičnine. Prihodki iz
davkov na premoženje so se za leto 2009 planirali na osnovi podatkov, ki smo jih dosegli v letu 2008. Davki na
premoženje vsebujejo davek od premoženja stavb (fizičnih in pravnih oseb), nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (fizičnih in pravnih oseb), s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
7032 Davki na dediščine in darila
Občina se financira tudi iz davkov na premoženje med katere spadajo tudi davki na dediščine in darila. Višina
davkov je ocenjena na podlagi davkov za leto 2008.
7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje
Ta davek se plačuje pri prometu z nepremičninami in ga plačujejo fizične in pravne osebe. Tudi ta davek je
ocenjen na podlagi primerjav.
7044 Davki na posebne storitve
Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so se za naslednje proračunsko obdobje planirali na osnovi
primerjav z letom 2008. Vendar lahko davek na dobitke od iger na srečo precej niha. Razlog za to je v predvsem
odvisen od tega koliko dobitkov od iger na srečo bodo dobili občani oziroma tisti, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Straža.
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so se za naslednje proračunsko obdobje planirali na osnovi
prejemkov iz leta 2008, primerjav in ocen. Niha lahko prihodek od komunalne takse, saj je odvisen od vloženih
vlog za odmero. Ker se pogoji in postopki oglaševanja od katerega se obračuna komunalna taksa v Občini Straža
šele vzpostavlja se upravičeno pričakuje malo teh prihodkov. Novi Zakon o financiranju občin je zastarel Zakon o
komunalnih taksah razveljavil, zato bo potrebno novi Zakon o financiranju občin kot pravno podlago popraviti
tudi v našem Odloku o komunalni taksi, ki bo vložen v sprejem na Občinski svet v letošnjem letu. Prihodki od
turistične takse so skoraj zanemarljivi, podlaga za obračun je sprejeti odloka o turistični taksi. Glede na majhno
dolžino gozdnih cest je majhna tudi za pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili ocenjeni na podlagi realiziranih prihodkov v
lanskem proračunskem obdobju. Občina bo še vedno oddajala v najem poslovne prostore (prostori zdravstvene
ambulante v Straži, najemnine kulturnega doma, mrliške vežice in najemnine za grobove) in stanovanja (nad
prostori zdravstvene ambulante).

7111 Takse in pristojbine
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.
7120 Globe in druge denarne kazni
Tu je v glavnem mišljeno nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je odvisen 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. Nekaj je predvideno kazni in glob na
podlagi inšpekcijskega in redarskega nadzora in posledično tudi majhen prihodek iz tega naslova.
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev se letos ne planirajo. Tu naj bi se zbirali prihodki od prodaje oglasnih mest v
našem občinskem glasilu, plačila za razpisne dokumentacije in plačila za podobno blago in storitve.
7141 Drugi nedavčni prihodki
Za prihodke od komunalnih prispevkov so v letošnjem letu že v veliki večini izdane odločbe o odmeri
komunalnega prispevka, ki jih je izdala Občinska uprava MO Novo mesto za zgrajeno kanalizacijo v bivši
Dolenji Straži, Selih, Hruševcu in Lokah. Nekaj jih bo še v Zalogu, vendar bomo nove odločbe izdajali šele po
sprejemu novega Obloka o komunalnem prispevku. Ostali prihodki iz tega naslova se bodo realizirali in sicer
takrat, ko mora investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek, ki mu ga občinska
uprava odmeri z odločbo.
Med te prihodke se bodo šteli tudi prihodki, ko bo posamezni investitor financiral podroben prostorski načrt. Ker
mora odlok o podrobnem prostorskem načrtu sprejeti občinski svet in ker se taka naloga vodi preko občine, je
kot izredni nedavčni prihodek predviden tudi strošek priprave in sprejema lokacijskega načrta.
7221 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Prihodki v letu 2009 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v centru Straže. Velik del prihodka na tem
kontu pa predstavlja tudi kupnina za zemljišča parc. št. 184/11, 184/12, 1142/7, 1142/6, 1142/11, 2193/6, 2193/4,
2193/5, del parcele 293/42 in del parcele 1142/3 k.o. Gorenja Straža, ter del parcele 3162 k.o. Jurka vas.
Zemljišča (184/11, 184/12) so med lekarno in cvetličarno v Straži in parcele, ki smo jih imeli letnem programu
prodajali že lani. Ta se lahko odprodajo z možnostjo izgradnje stavbe Občine Straža v nadstropju. Prihodki se
predvideni s prometom zemljišč skladno s Programom prodaje, ki je sestavni del tega proračuna. Prihodek se
lahko pojavi tudi pri eventualni zamenjavah zemljišč, vendar se s to operacijo pojavi tudi odhodek. Obstaja že
predlog za zamenjavo delov parcel pri lekarni. Predvidena se tudi prodaja stavbnih zemljišč v Hruševcu (pri
avtoodpadu 1142/7, 1142/6, 1142/11) , stavbnih zemljišč v Straži pri poti v »govejek« (2193/6, 2193/4, 2193/5),
ter del zemljišč pri stanovanjskih hišah v Straži in Vavti vasi.
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so zneski finančne izravnave, ki so
bili izračunani s strani Ministrstva za finance. Finančna izravnava predstavlja razliko med primerno porabo in
glavarino, ki jo prejme občina. Teh sredstev državni proračun za Občino Straža ne predvideva in niso planirana
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna vsebujejo investicijske transferje iz državnega proračuna za
naslednje namene: investicijski transfer za izgradnjo vodovoda in vodohrama Nova gora, Kulturni dom Straža,
cesta Jurka vas, Osnovna šola in dodatna sredstva za investicije občine po novem ZFO (21.člen). Javljali se
bomo tudi na druge razpise.
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O D H O D K I
OBČINSKI SVET
01001 Sejnine svetnikov in odbornikov
01002 Pisarniški material in materialni stroški sej občinskega sveta in odborov
01005 Financiranje političnih strank
01004 Občinska volilna komisija
01006 Volitve župana in občinskega sveta

01011 Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za svetnike občinskega sveta
Odhodke namenjene na delovanje občinskega sveta po predlogu proračuna za leto 2008 zagotavlja sredstva za
dejavnost občinskega sveta na treh postavkah 01001 Sejnine svetnikom, 01002 Pisarniški material in materialni
stroški sej občinskega sveta in odborov (znotraj postavke se z več različnimi konti zagotavlja tudi osnovne
komunalne storitve) ter financiranje političnih strank po Odloku o financiranju političnih strank. Sredstva
pripadajo političnim strankam, 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). Iz lanskega leta je ostala neizplačana še ena delna povrnitev stroškov volilne kampanje.
Skladno s osnutkom proračuna Občine Straža se v proračunu za leto 2008 predvidevajo sredstva za sejnine po
Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
04003 Prireditve ob Novem letu
Predvideva se organiziranje kulturnih, zabavnih in glasbenih prireditev, ki naj bi jih organizirala društva s
podporo Občinskega sveta.
04005 Prireditve ob občinskem prazniku
Predvideva se organiziranje svečane seje Občinskega sveta z kulturno prireditvijo, ki naj bi se organizirala s
podporo Občinskega sveta.
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)
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.
18013 Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM)
Proračunska postavka namenjena sofinanciranju lokalnega TV programa. Z nakupom nove kamere in honorarjem
za snemalca - poročevalca bodo dogodki v Občini Straža bolj pokriti in opaženi v medijih.
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NADZORNI ODBOR
02003 Dejavnost nadzornega odbora
Sredstva na tej postavki so predvidena za delovanje nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in
storitve, sejnine članom nadzornega odbora, potni stroški, izobraževanja ter drugi operativni odhodki. Predvidena
so tudi dodatna sredstva za člane nadzornega odbora za izvajanje nadzor po podjemni pogodbi. Stroški za
dejavnost nadzornega odbora pa so odvisni predvsem od števila sej, ki bodo sklicane s strani predsednika
nadzornega odbora. Stroški se bodo izvrševali po aktih, ki so pomembni za izvrševanje proračuna in po
Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

ŽUPAN
01003 Nagrada podžupana
01007 Plača poklicnega funkcionarja - župan
Postavka je planirana na podlagi izjave župana, da bo funkcijo župana opravljal poklicno, kar pomeni, da bo
prejemal 100% z zakonom določene plače za župana, ki jo v popolnosti določa zakon. Ostale stroški po se
obračunajo v sladu s občinskimi normativnimi akti. Ta proračunska postavka vključuje tudi nadomestilo za
neprofesionalno opravljanje podžupanske funkcije, ki bo prejemal največ 50% z zakonom določene plače župana.
01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)
Proračunski odhodki in sredstva za materialne stroške za funkcionarje, predvsem pa stroški za reprezentanco so
ocenjeni, primerljivi in rahlo nižji kot v sosednjih občinah.
01009 Odnosi z javnostmi
Sredstva na tej postavki so predvidena predvsem za stroške tiskovnih konferenc oziroma sporočil župana za
javnost. Višina stroškov je ocenjena.
06037 Nakup telefonskih aparatov - župan
04006 Promocija in pokroviteljstvo
Stroški župana za promocijo in pokroviteljstvo se za proračunsko obdobje 2009 so primerljivi z letom 2008 in
rahlo nižji kot v sosednjih občinah.
04010 Poslovna darila
Sredstva so predvidena za poslovna darila ob raznih protokolarnih dogodkih.
06015 Izdatki za potne stroške
Ta proračunska postavka vsebuje le izdatke za potne stroške župana in podžupana. Sredstva vsebujejo prevozne
in transportne stroške, dnevnice, hotelske storitve in druge stroške za službena potovanja.
14012 Sofinanciranje prireditev
14013 Sofinanciranje turističnih programov
18010 Dotacije društvom – županova sredstva
18028 Nagrade posameznikom – županova sredstva
18029 Dotacije društvom – županova sredstva
19015 Mladinski projekti – županova sredstva
S proračunskimi postavkami razpolaga župan z odredbo ali s sklepom, in sicer so sredstva predvidena za različne
namene od kulture, športa do mladinskih projektov. Vse navedene postavke so primerljive z letom 2008.
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OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02001 Stroški plačilnega prometa
02002 Plačila storitev DURS za pobiranje občinskih dajatev
V ta sklop sodijo planirani izdatki provizij Banke Slovenije, provizij Urada za javna plačila ter proviziji DURS-a
pri obračunavanju nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in turistične takse.
02004 Izvedba notranje revizije zaključnega računa občine
Sredstva proračunske postavke zagotavljajo izvedbo notranje 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.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Predvideni so minimalni stroški za navezovanje stikov občine Straža z občinami v tujini in sicer na področju
gospodarstva in turizma.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04002 Objava občinskih predpisov in javnih razpisov za javna naročila
Sredstva so namenjena predvsem stroškom objav v Uradnem listu ter objavam javnih razpisov za javna naročila.
Razpisi za javna naročila se bodo skladno z novim Zakonom o javnem naročanju sicer objavljali na portalu javnih
naročil, ki ga je Ministrstvo za finance vzpostavilo. Vzpostavitev portala namreč sedaj določa že zakon s
področja javnega naročanja, vendar pa bo potrebno javna naročila še vedno objavljati v Uradnem listu v nekaterih
primerih pa tudi v uradnem listu EU. Stroški so planirani na podlagi predvidevanj in izkušenj.
04004 Notarske storitve – ostalo
04007 Sodni postopki, pravno zastopanje, notarske storitve – občinsko premoženje
04008 Pravno zastopanje – ostalo
04009 Cenitve nepremičnin za prodajo
Proračunska postavke zagotavljajo predvsem sredstva za pravne storitve kot so pravno zastopanje, priprava
pravnih pregledov pri prometu z nepremičninami in notarske storitve tako overjanje podpisov s katerimi se
razpolaga z nepremičninami kot tudi stroški overitev na služnostnih pogodbah, ki se sklepajo za gradnjo oziroma
rekonstrukcijo komunalne infrastrukture. Predvideni so tudi stroški s cenitvijo nepremičnin, ki so predvidene za
razpolaganje, ter tudi stroški, ki nastanejo s cenitvijo nastale škode na nepremičninah pri investicijah. Stroški so
ocenjeni in primerljivi z letom 2008.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06002 Stroški za pripravo vlog na razne razpise
Predlagani stroški so dokaj visoki, ker je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo dokumentacije za prijave na
razne razpise, na kohezijske in regijske razvojne sklade (Dolenjskega vodovoda, RRP JV Slovenije, razpise
ministrstev).
06003 Plače zaposlenih v občinski upravi
06004 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi
06040 Delovna uspešnost direktorja občinske uprave
Proračunske postavke predstavljajo strošek plač delavcev v občinski upravi. Vključuje poleg osnovne plače tudi
dodatke, regrese, prehrano in stroške prevoza na delo, delovno uspešnost, nadure ter vsa izplačila za socialna
zavarovanja ter davek na izplačane plače. Stroške za delovno uspešnost direktorjev v javni upravi je potrebno
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oblikovati ločeno od ostalih sredstev namenjenih za delovno uspešnost, sicer so ta sredstva lahko v višini dveh
osnovnih plač direktorja, v predlogu proračuna je upoštevan znesek. Za opravljanje vseh nalog znotraj občinske
uprave bo verjetno potrebno opravljati nadure, zato je potrebno zagotoviti tudi sredstva za poplačilo. Skladno s
sistemom plač v javni upravi mora vsak organ javne uprave zagotoviti tudi namenska sredstva za odpravo
nesorazmerij pri plačah v javni upravi. Nesorazmerja naj bi bila predvidoma odpravljena do konca leta 2009.
06005 Pisarniški material in storitve
Sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnega pisarniškega materiala. Blago se nabavlja pri ponudniku
sukcesivno na podlagi pogodbe, ki je podpisana v postopku oddaje javnega naročila. Sredstva so planirana na
podlagi primerjave nabav za leto 2008.
06006 Čistilni material in storitve
Sredstva so predvidena za čistilni material in storitve za prostore občinske uprave in mrliške vežice. Čiščenje
prostorov bo treba urediti po pogodbi
06007 Časopisi, revije knjige in strokovna literatura
Predvideva se nabava strokovne literature na področju javnih naročil, upravnega postopka, prekrškov, varstvo
okolja ter finančno računovodskih postopkov in dnevno časopisje, ter revije povezane s turizmom, gasilstvom in
dejavnostjo lokalne samouprave.
06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev
Odhodek predstavljajo promocijske objave in objave za obveščanje (zapore cest, prireditve, objave, naznanila
ipd.).
06009 Računalniške storitve
Odhodek predstavlja računalniške storitve izven pogodbe o vzdrževanju.
06010 Drugi splošni material in storitve
V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso zajeti ostalih postavkah v okviru skupine 0603 Dejavnost občinske
uprave in se v skladno z racionalizacijo omejujejo.
06011 Električna energija – občina
Strošek električne energije vključuje stroške električne energije občine, objektov, ki jih uporablja občina,
oziroma so v lasti občine.
06012 Voda in komunalne storitve
Gre za stroške porabe pitne vode in stroške odvoza odpadkov in pripadajočih taks za dejavnost občinske uprave.
06013 Telefon, faks in e-pošta
V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo (naročnina za sistem Centreks in pogovori v fiksnem omrežju, naročnina in
pogovori v mobilnem omrežju). Strošek je izračunan na podlagi stroškov za leto 2008 in preračun glede na št.
zaposlenih.
06014 Poštnina in kurirske storitve
V ta sklop sodijo izdatki za redno pošto, dostavo glasila in obvestil. Višina izdatkov za poštne storitve je ocenjena
na podlagi primerjav.
06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice
Odhodki za leto 2009 so nič, saj so predvideni na proračunski postavki 06003 – Plače zaposlenih.
06017 Stroški seminarjev in strokovnega usposabljanja zaposlenih
Izdatek predstavlja strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi, predvsem kotizacije za različne
strokovne seminarje. Strošek je višji kot preteklo leto saj bodo zaposleni morali opraviti potrebna izobraževanja
in izpite.
06018 Plačila za delo preko študentskega servisa in za obvezno prakso
Planirani izdatki letos so planirali za opravila določenih administrativnih del in nalog, ki bi jih bi v času
dopustov opravljala dijak/študent z izdano študentsko napotnico ter dodatna pomoč v primerih povečanega
obsega dela (predvsem administrativnega), ki ga lahko opravljajo dijaki/študenti.
06032 Založniške in tiskarske storitve
V ta sklop spadajo stroški tiska glasila in stroški tiska vabil ter ostalih tiskarskih storitev. Strošek je ocenjen.
06033 Novoletna obdaritev otrok
V planirani odhodek so planirani za letošnjo obdaritev otrok v programu Veseli december, ki ga organizira
društvo Mojca.
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06035 Plače zaposlenih – sofinanciranje s strani ESS
Nova postavka, ki je namenjena za plačilo stroškov dela in ostalih obveznosti nastalih v zvezi z izplačilo plače za
zaposlenega komunalnega delavca. Za zaposlitev smo pridobili del sredstev od Evropskega socialnega sklada, s
katerim spodbujajo zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb.
06036 Plačilo po pogodbi o delu
Planirani odhodek predstavlja plačila po pogodbah o delu. V ta sklop sodijo tudi izdatki za glavno in odgovorno
urednico občinskega glasila, pripravo prispevkov za lokalno televizijo Vaš Kanal, ter ostala plačila po avtorski
pogodbi.
06038 Nakup telefonskih aparatov – občinska uprava
V ta sklop sodijo izdatki za nadgradnjo telefonije.
06041 Nakup pisarniškega pohištva – občinska uprava
Novoustanovljena občinska uprava potrebuje tudi ustrezno opremljene prostore za svoje delovanje. Tu je
mišljeno plačilo že v decembru montirane pisarniške opreme in nabava konferenčnih stolov.
06042 Financiranje stroškov skupne občinske uprave
Predviden je strošek financiranja skupne občinske uprave. Država stimulira ustanavljanje in delovanje skupnih
občinskih uprav, zato sofinancira stroške v višini 50%, katere tudi povrnejo v občinski proračun.
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06021 Zavarovalne premije za objekte
Planiran izdatek predstavlja plačilo zavarovalne premije za vlomno in požarno zavarovanje za prostore v uporabi
občinskih organov in uprave ter za prostore in objekte v lasti Občine Straža.
06022 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Planirani izdatki so vezani na redno vzdrževanje prostorov v uporabi občinskih organov in uprave ter vzdrževanje
prostorov in objektov katerih lastnica je Občina Straža.
06023 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške opreme ter servisna
popravila. Vzdrževana licenčna programska oprema je namenjena za delo občinske uprave. (PISO, EPP, Abraxas
…)
06024 Zavarovalna premija za opremo občinske uprave
Gre za plačilo zavarovalnih premij za strojno računalniško opremo in ostalo opremo, ki jo pri svojem delu
uporablja občinska uprava, ter za zavarovanj odgovornosti.
06025 Nakup druge opreme in napeljave
V ta sklop sodijo izdatki za nakup opreme in napeljave, ki bo ob vzpostavitvi poslovanja občinske uprave še
potrebna za redno opravljanje dejavnosti.
06027 Najem prostorov in fotokopirnega stroja
Planirani izdatki so stroški najema prostorov občinske uprave, ter stroški najema fotokopirnega stroja. Višina
proračunske postavke je določena na podlagi sklenjenih pogodb za najem prostorov, najem fotokopirnega stroja
in aparata za vodo.
06028 Nakup računalnikov in programske opreme
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakupu programske opreme za potrebe občinske uprave, to je
specialna programska oprema oziroma nabava novejših verzij programske opreme s katero že razpolagamo.
06029 Mesečni zakup strežnika GIS
Občina Straža je v letu 2007 oddala javno naročilo za vzpostavitev geoinformacijskega sistema, ki je preko
internetne strani dostopen občinski upravi in posredno tudi vsem občanom. Odhodek predviden za to proračunsko
postavko vsebuje zakup strežnika na katerem bo lociran geoinformacijski sistem ter vzpostavitev opcije tiskanja
izsekov iz prostorskih aktov, kot to izvajajo druge občine.
06031 Varovanje zgradb in prostorov
Sredstva so namenjena za plačilo storitev varovanja prostorov občinske uprave.
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06044 Oprema komunalne dejavnosti
V primeru zaposlitve komunalnega delavca se predvideva nakup osnovne opreme za komunalnega delavca in
vzdrževanje le te. (kosilnica, razno ročno orodje, motokultivator ..)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite
07003 Refundacija plač udeležencev izobraževanj
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. V letošnjem
letu planiramo izvedbo izobraževanj za enote, ki do sedaj še niso opravili osnovnega izobraževanja to je ekipa za
tehnično reševanje in novo organizirana ekipa za radiološko kemično zaščito.
07002 Opremljanje enot civilne zaščite
S planiranimi sredstvi nameravamo nabaviti osebno opremo za pripadnike civilne zaščite. Oprema se nabavlja po
planu nabave in sicer morajo biti ekipe civilne zaščite popolnjene in opremljene do leta 2009. Z novo ureditvijo
na področju CZ se bo uskladila tudi organiziranost Civilne zaščite v Občini Straža. Dolenjske Toplice, ki bo
pomenila zlasti zmanjšanje enot CZ. Za novo organiziranost CZ se bo v proceduro na občinski svet predlagan tudi
nov odlok s to vsebino.
07004 Vzdrževanje dokumentov CZ
Strošek te postavke predstavlja vzdrževanje dokumentov zaščite in reševanja, in sicer so to dodatki k načrtom
zaščite in reševanja, nudenje strokovne pomoči pri vsebinskih vprašanjih civilne zaščite in gasilstva, organizacijo
delovanja štaba civilne zaščite, priprava planov nabav in izobraževanja.
07005 Vzdrževanje dokumentov CZ
Plačevati bo potrebno zakupnino za alarmiranje in preizkus sistema za alarmiranje
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Na določenih proračunskih postavkah so sredstva višji zaradi nerazdelitve sredstev v preteklem letu.
07006 Zavarovanje objektov in opreme (gasilski domovi)
Nadaljevati bo potrebno z sklenjenim dolgoletno zavarovalno polico za protipožarno in vlomsko zavarovanje za
oba gasilska domova v Občini Straža. Prav tako mora biti za primer strojeloma zavarovana vsa oprema v lasti
društev.
07007 Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot
S planiranim izdatkom krijemo zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje pri gašenju požarov za operativne
gasilce.
07008 PGD, zveza – sofinanciranje redne dejavnosti
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti obeh društev v občini. Planirani so tudi
odhodki za sofinanciranje občinske gasilske zveze v Novem mestu. Za 2009 je predvideno sofinanciranje društev
in gasilske zveze. Z vsakim PGD bo vsako leto 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
V okviru planiranih sredstev se predvideva nakup osebne zaščitne opreme prostovoljnih gasilskih enot investicij
v opremo in domove.
07011 Preventivni pregledi članov PGD in kotizacija za gasilska tekmovanja
Pripadniki prostovoljnih gasilskih društev morajo pred tečajem iz dihalne tehnike opraviti tudi preventivni
zdravstveni pregled. Proračunska postavka pokriva račune Zdravstvenega doma s katerim se bile obračunajo
storitve zdravstvenega pregleda. V proračunski postavki so vključene tudi kotizacije za razna gasilska
tekmovanja.
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07012 Ureditev hidratnih omaric
S proračunom za leto 2009 se predvidevajo in zagotavljajo sredstva za zamenjavo nekaj hidratnih omarico vsako
leto. Z zamenjavami bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
07013 Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ – izobraževanja
Gre za sredstva, ki so namenjena za prehrano gasilcev in pripadnikov CZ v času dodatnega izobraževanja,
seminarjev in usposabljanj.
07014 Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo zavarovalne premije za odgovornost pri delu gasilcev na
intervenciji. S tem zavarovanjem je tako gasilska dejavnost v celoti zavarovana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10003 Sofinanciranje novih zaposlitev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje novih zaposlitev. Sredstva iz te proračunske postavke se bodo
izplačevale na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb, ki bodo sklenjene z delodajalci.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva
11001 Investicije v kmetijska gospodarstva
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.
11010 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati
izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa je vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov, plodov in domačih živali.
Postavka je povišana saj so preteklo leto prijave bistveno presegale namenjena sredstva.
11002 Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe
skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj
drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri za investicije ali prizadevanja,
namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih in za
investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če
naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
11003 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in
možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti, s ciljem
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povečevati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih
nosilcev.
11006 Pomoč – mladi prevzemniki kmetij
Namen ukrepa je omogočiti in spodbuditi šolanje mladim prevzemnikom kmetij.
11011 Tržnica
Nova proračunska postavka na kateri so zagotovljena sredstva za nabavo opreme tržnice.
11004 Pomoč za zaokrožitve zemljišč
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture (72% vseh kmetij v občini
ima v lasti manj od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč na območju občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in
s tem zmanjšati stroške pridelave.
11005 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, s ciljem izboljšanja dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva, ustvarjanja novih delovnih mest in uveljavljanja podjetniških iniciativ članov
kmečkega gospodinjstva skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v predelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l.
RS, št. 61/2005), predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), turizem na kmetiji, dejavnosti (storitve
in izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
kompostiranje organskih snovi in podobno. Cilji ukrepa je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega
gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega
gospodinjstva.
11007 KGZS OE Novo mesto – tekoči transferji
Po zakonu o državnih pomočeh je pred objavo javnega razpisa priglasitev ukrepov in odobritev s strani komisije.
Zaradi prehodnega obdobja povezanega z Evropsko unijo in splošnega zmanjšanja sredstev za razpise za
sofinanciranje se ukrepi realno zmanjšujejo. Tekoči transfer KGZS OE Novo mesto je predviden za sodelovanje
pri pripravi in izvedbi razpisov.
11008 Zavetišče (azil) za živali
V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) 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. Nasledili smo pogodbo, ki jo ima sklenjeno Mestna občina Novo mesto in je
ugodna zaradi pogodbe o sofinanciranju izgradnje zavetišča za živali. Do realizacije izdatka bo prišlo v primeru
najdbe zapuščenih živali.
11009 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Financiranje izdatkov poteka na osnovi pristojbine za gozdne ceste, ki jo občine prejmejo v okviru prihodkov
primerne porabe, preostali delež pa krije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet vzdrževanja
so gozdne ceste v državnih gozdovih in v gozdovih v zasebni lasti.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Občine Straža 58,175 km kategoriziranih občinskih cest
in državne. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest bo obsegalo zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni
posipi s soljo, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne
signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme,…).Stroški za potrebna dela
(lokalnih cest) po pravilniku o rednem vzdrževanju znašajo cca. 3.000 €/km ceste. Vrste vzdrževalnih del in nivo
rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
Glede na določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let bomo sestavili tudi program rednega vzdrževanja
občinskih cest, kateri bo osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest.
- 10 -

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, katera bo podeljena izbranemu ponudniku. Letos bomo
nadaljevali z realizacijo že podeljene koncesije za vzdrževanje CGP Novo mesto, ki jo je podelila Mestna občina
Novo mesto. Dejavnost se bo izvajala na podlagi potrjenih letnih in mesečnih planov vzdrževanja občinskih cest.
Plačevanje bo potekalo na osnovi potrjenih situacij o izvršenih delih.
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.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13003 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest
Vzdrževanje obsega manjše sanacije spodnjega in zgornjega ustroja cest, krpanje udarnih jam, čiščenje
prepustov, košnjo in obsekovanje. Ukrepi se izvajajo na osnovi rednih pregledov cest s strani izvajalca, ki je bil
izbran v postopku oddaje javnega naročila.
13005 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest
Višina proračunske postavke je opredeljena na podlagi ocene. Glede na vremenske razmere in nobenih
prenesenih obveznosti iz prejšnjega proračunskega obdobja so sredstva za te namene znižana.
13007 Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov
Proračunska postavka vsebuje tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov, predvsem manjša popravila
makadamskih poti in lesenega mostu na reki Krki v Lokah.
13008 Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov
Višina proračunske postavke je opredeljena na podlagi ocene. Glede na vremenske razmere in nobenih
prenesenih obveznosti iz prejšnjega proračunskega obdobja so sredstva za te namene ocenjena.
13009 Splošno zavarovanje odgovornosti – javne poti
Izdatek predstavlja zavarovanje, za kritje morebitnih škod, ki bi nastale v nezgodah, vzrok katerih bi bile s strani
pristojnih organov ugotovljene pomanjkljivosti na javnih poteh.
13016 Obnove mejnikov
Na tej postavki so predvidena sredstva za postavitev mejnikov, tam kjer lastniki to zahtevajo. Vsebuje geodetske
storitve in stroške postopkov.
13017 Ažuriranje BCP
Baza cestnih podatkov (BCP) je bila vzpostavljena leta 2003. Vse spremembe na javnih poteh in cestah je
potrebno vnašati v BCP in o tem poročati tudi državi. Na podlagi posredovanjih podatkov se izračuna tudi
primerna poraba (eden izmed faktorjev je tudi dolžina javnih poti in cest). Sredstva v tej postavki so namenjena
zunanjemu izvajalcu, ki je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila in je usposobljen za ugotavljanje in
vnašanje sprememb v BCP.
13021 Odškodnine
Proračunska postavka vključuje odškodnine za odkupe zemljišč, ki se ugotovijo pri obnovi mej in mejnikov.
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13002 Preplastitve
Proračunska postavka vključuje večja vzdrževalna dela, ki presegajo redno vzdrževanje in preplastitev določenih
makadamskih odsekov, ki povzročajo velike vzdrževalne stroške.
13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Proračunska postavka vključuje večja vzdrževalna dela. V ta sklop je vključeno tudi vzdrževanje cestnih objektov
13029 Cesta Jurka vas
Proračunska postavka vključuje stroške in kupnino za zemljišča za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 419 skozi
Jurko vas. Odkupi se že izvajajo. Vrši jih firma GOB d.o.o. iz Ljubljane. Na proračunski postavki so tudi
predvidena sredstva za začetek gradnje ceste.
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Urejanje cestnega prometa
13006 Urejanje mirujočega prometa
Sredstva bomo namenili urejanju parkirnih mest in izvajali ukrepe za preprečevanje nepravilnega parkiranja na
pločnikih, zelenih površinah in drugih površinah, ki niso namenjene parkiranju. Dopolnjevali bomo prometno
signalizacijo, urejali parkirne prostore za tovorna vozila in avtobuse na za to predvidenih površinah kot tudi
prostore za dostavna vozila.
13010 Izdelava projekta za rekonstrukcijo ceste v centru Straže
Občina Straža bi naročila investicijsko dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste v centru Straže. Občinski svet se je
opredelil o varianti idejnega projekta, ki jo bo po potrebi treba ponovno preveriti. Izvedba se bo predvidoma
financirala iz sredstev občine in DRSC.
13011 Nakup in postavitev prometnih znakov
Občinski svet, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu in policija bodo na podlagi terenskega ogleda,
priporočil i opažanj predlagali novo dodatno prometno signalizacijo (prometni znaki, ogledala, »ležeči policaj« in
podobno). Sredstva so namenjena za realizacijo sklepov sveta za preventivo v cestnem prometu in obnovi že
obstoječe. Postavka je precej povečana v primerjavi s prejšnjim letom zaradi dodatnih potreb (ogled z DDC) in
zamenjav signalizacije.
13012 Talne označbe za avtobusna postajališča Zalog, Hruševec
Na podlagi interesa krajanov in prevoznikov se je realizirala rešitev, ki pa jo je treba vzdrževati.
13013 Vzdrževanje avtobusnih postajališč
Na osnovi pregleda naj bi se opravila naj bolj potrebna vzdrževalna dela na nekaj avtobusnih postajališčih.
Izvedel se bo tudi odkup kioska na avtobusni postaji v Straži.
13014 Preventivne akcije in študije
Proračunska postavka zajema stroške za izdelavo dodatnih utemeljitev in preverb pri posameznih nalogah in
investicijah, ki jih v naprej ni možno predvideti, se pa lahko pojavijo odvisno od situacije. V letošnjem letu so v
tej proračunski postavki zagotovljena tudi sredstva študije za izdelavo PZI projektne dokumentacije.
13022 Postavitev novih avtobusnih postajališč
Predvidena je zamenjava najbolj dotrajanih avtobusnih postajališč.
13023 Urejanje arhitektonskih ovir za invalide – pločniki.
Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir za dostopanje invalidov na pločnike.
Cestna razsvetljava
13018 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Proračunska postavka vsebuje stroške namenjene za redno vzdrževanje javne razsvetljave ter odpravo
pomanjkljivosti. Skušali bomo vključiti tudi razne racionalizacije za varčevanje z energijo. Namenjena sredstva
so realno enaka lanskoletnim planiranim sredstvom. V postavki so predvidena tudi sredstva za obnovo svetilk –
za zamenjavo s ekološkimi svetilkami.
13019 Poraba električne energije za javno razsvetljavo - tokovina
Planirani izdatek je enak lanskemu. Ocena se je naredila na podlagi lanske celoletne realizacije ter podatkov
Mestne občine Novo mesto in dodatnih priključkov javne razsvetljave.
13030 Javna razsvetljava - novogradnje
Proračunska postavka je namenjena izgradnje javne razsvetljave na Potoku.
13031 Sorazmerno vračilo sredstev v javno telekomunikacijsko. Omrežje
Postavka je predvidena za dokončanje vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko infrastrukturo občanom. Vračalo
se bo po pravočasni vloženi in popolni vlogi posameznika
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14 GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Večina proračunskih postavk je usklajena tudi z RC Novo mesto.
14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra
Predlagana višina je planirana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto, se pa sredstva za
sofinanciranje občutno povišujejo. To je posledica spremembe Razvojnega centra v Regionalni razvojni center in
dogovor glede drugačnega sofinanciranja dejavnosti, tj. vse vključene občine po enakih delih.
14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko
Proračunska postavka predstavlja izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko v letu 2009. Program štipendijske
sheme za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto. Sredstva so planirana na podlagi planskega pisma
Razvojnega centra Novo mesto.
14003 Stroški delovanja garancijske sheme
Planirani transfer je namenjen za potrebe Garancijskega sklada za Dolenjsko, na osnovi katerega podjetniki
pridobijo kredite oziroma sredstva za garancije za odobrene kredite. Ker je bilo v preteklosti izkoriščenih manj
sredstev, kot jih je naša občina odvajala v sklad, bodo planirana sredstva po zagotovilih Razvojnega centra Novo
mesto v letošnjem letu zadoščala za potrebe podjetnikov iz našega območja.
14004 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja podjetnikov
Razvojni center je v letu 2002 pričel z organizacijo različnih izobraževanj za podjetnike. Organizator
izobraževanj je Razvojni center, občine pristopnice pa krijejo del stroškov iz naslova kotizacij.
14005 Sofinanciranje mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo (Mikrokrediti RC Novo mesto)
Proračunska postavka predstavlja sofinanciranje dogovorjenih programov, katerih izvajalec je Razvojni center
Novo mesto. Sredstva so planirana na podlagi programskega pisma Razvojnega centra Novo mesto
14006 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetnikom
Občina Straža bo letos skladno s izvedla postopek sofinanciranja realnih obresti za podjetnike iz naše občine.
14016 Vplačilo v garancijsko shemo
S tem bo možno zagotoviti še nadaljnje koriščenje kreditov. Predvideva povečanje vplačilo v garancijsko shemo v
višini 15.000 EUR.
14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu
Gre za nova programa, ki sta namenjena spodbujanju podjetništva med mladimi in inovativnosti v podjetništvu. V
tem primeru gre za sodelovanje Razvojnega centra, ki pripravi razpise, izvede izbor, nagrado za najboljšo
inovacijo podeli neposredno občina. Na ta način pospešujemo svobodno gospodarsko pobudo. Sredstva so
povišana.
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14008 Tiskanje promocijskega gradiva
Postavka vključuje izdatke za tisk raznih zloženk, razglednic, brošur, Cd-jev, ter stroške izdelave topografske
turistične karte.
14009 Celostna podoba občine Straža
Sredstva so predvidena za izdelavo celostne podobe občine Straža v skladu z sprejetim grbom.
14010 Sofinanciranje programa turističnega društva Straža
Turistično društvo organizira Straško jesen in vključuje v organizacijo mnogih prireditev v sklopu raznih
praznikov, organizira tradicionalno srečanje folklornih skupin, organizira tudi ličkarijo, Izdatek je planiran na
podlagi potreb društva v lanskem letu. Sredstva s te postavke so bodo izplačevala na podlagi potrjenega plana
dela in pogodbe, ki jo bo občina podpisala z društvom.
14011 Sofinanciranje regijskega projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine
Financiranje poteka skladno s podpisano pogodbo.
14012 Sofinanciranje prireditev
14013 Sofinanciranje turističnih programov
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14014 Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, kulturnih in vinogradniških poti
Sredstva so namenjena za pridobivanje podatkov, gradiva za navedeni projekt, ter začetku izdelave. Namen
projekta je da se z njim predstavijo vse poti, možnost rekreacije, turistična, gostinska ponudba …
14017 Regijska mreža tematskih poti
Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta Heritage trails net – regijska mreža tematskih poti, h kateremu
so pristopile občine JV regije in ki se sofinancira iz sredstev za regionalni razvoj. Projekt vključuje različne poti
(kolesarske, pešpoti, ..) na določenih področjih)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki
15002 Ekološki otoki – gradbena dela
15003 Nakup zabojnikov
15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD Novo mesto
Sofinanciranje regijskega centra za ravnanje z odpadki je predvideno še v letu 2009. Sredstva so planirana na
podlagi delilnika stroškov pripravljenega s strani JP CeROD.
15023 Zmanjšanje onesnaževanja – čistilna akcija
Stroški so namenjeni sanaciji manjših črnih odlagališč odpadkov.
15041 Čiščenje javnih površin
Sredstva so namenjena vzdrževanju reda in čistoče po naseljih v skladu s pogodbo in planom čiščenja.
Ravnanje z odpadno vodo
15007 Kanalizacija Potok - Praproče
Sredstva so namenjena dokončanju novelacije že izdelanih projektov PGD za kanalizacijo Potok – Praproče. V
letošnjem letu naj bi oddali tudi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocena proračunskih postavk je
narejena na podlagi informacij odgovornih na JP Komunala. Predvidena so tudi sredstva za začetek gradnje.
15009 Kanalizacija Zalog
Investicija v kanalizacijo Zalog se je začela v letu 2005 in se bo predvidoma nadaljevala še nekaj let. Preostanek
investicije je tako enakomerno razdeljen na več proračunskih obdobij v skladu z investicijskim programom, ki je
bil narejen letos. Potrebovali smo ga, da smo se javili na dodeljena sredstva iz državnega proračuna na podlagi
21. člena ZFO. Pri izgradnji kanalizacije zalog bomo izkoristili tudi okoljske takse.
15026 Storitev pridobivanja služnostnih pogodb in gradbenih dovoljenj
Sredstva so namenjena za storitve pridobivanja služnostnih pogodb za projekte, ki se vključujejo v vloge na
kohezijske projekte. Sredstva se v proračunih zagotavljajo za leto 2009 Zagotoviti pa jih bo potrebno tudi v
naslednjih proračunskih obdobjih, saj je potrebno vlogi za kohezijska sredstva potrebno priložiti tudi dokazila o
lastništvu – služnostne pogodbe.
15028 Kanalizacija Vavta vas - Potok
V letošnjem letu se predvideva začetek gradnje ceste Vavta vas – Jurka vas, zato so na tej postavki zagotovljena
sredstva za gradnjo kanalizacije, ki bo potekala vzporedno z gradnjo ceste.
Upravljanje in nadzor vodnih virov
15018 Vodovod Drganja sela
Gradnjo vodovoda Drganja sela bomo začeli v letu 2008. Začela se bo gradnja vodohrana. Gradnja vodohrana in
črpališča je bila prijavljena na razpis regijskih razvojnih projektov (RRP) in naj bi se gradil z dodatnimi sredstvi
za investicije, s katerimi je razpolagala Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Izvedbeni načrt
regionalnega razvojnega programa in bo predvidoma po predlagani dinamiki zaključena v letu 2009. V
izvedbenem programu regionalnega razvojnega programa je možno 80% sofinanciranje upravičenih stroškov.
Zagotavlja se tudi sredstva za gradbeni nadzor in varnostni načrt. Na postavki so predvidena sredstva za zaključek
gradnje vodovoda.
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15019 Projekt – vodovod Vavta vas – Jurka vas - Potok - Praproče
Sredstva so namenjena izgradnji vodovoda do Osnovne šole in naprej do Jurke vasi. Po izgradnji bo tudi OŠ
priključena hidrantno omrežje.
15020 Projekt - vodovod Nova gora
Sredstva so namenjena za dokončanje nakupa zemljišča in za začetek izgradnje vodovoda. V NRP je predvideno
tudi sofinanciranje s strani RRP.
15021 Analiza vode reke Krke
Gre za analize, ki jih na podlagi pogodbe vsako leto pripravi Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.
15022 Vodovod na območju Dolenjske – hidravlične izboljšave.
Projekt vključuje Dolenjske občine vezane na črpališče v Šmarjeških Toplicah. Predvidena je izgradnja novega
primarnega vode, s čimer bodo dosežene hidravlične izboljšave. Na območju Straže bo predvidena zamenjava
omrežja v dolžini 8 km. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.
15025 Storitev pridobivanja služnostnih pogodb in gradbenih dovoljenj
Sredstva so namenjena za storitve pridobivanja služnostnih pogodb za projekte, ki se vključujejo v vloge na
kohezijske projekte. Sredstva se v proračunih zagotavljajo za leto 2009. Zagotoviti pa jih bo potrebno tudi v
naslednjih proračunskih obdobjih, saj je potrebno vlogi za kohezijska sredstva potrebno priložiti tudi dokazila o
lastništvu – služnostne pogodbe.
15033 Regresiranje pitne vode
Sredstva so namenjena za regresiranje za kamionsko dostavo pitne vode gospodinjstvom, tam kjer ni
vodovodnega omrežja. To se koristi v sušnih obdobjih, ko presušijo kapnice.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Urejanje in nadzor na področju geografskih evidenc
16002 Ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in komunalni prispevek)
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se od 1.1.2003 dalje izvaja na podlagi določil Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02), ki je na tem področju podaljšal veljavnost Zakona o stavbnih
zemljiščih in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02), ki predpisuje odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju. Poleg tega občina skrbi za bazo podatkov za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki vsebuje potrebne podatke o objektih in površinah zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč, njihovi legi, namenu uporabe, komunalni opremljenosti, lastništvu in zavezancih
za plačilo nadomestila. Navedena podatkovna baza je osnova za izdajo odločb za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča s strani Davčne uprave Republike Slovenije, zato mora občina skrbeti tudi za evidentiranje
vseh sprememb podatkov, ki vplivajo na odmero nadomestila in sproti posodabljati bazo podatkov.
Na novo bo treba sprejeti Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je bila tudi ustvarjena baza s
katere DURS črpa podatke za odmero nadomestila. To bazo pa je potrebno enkrat letno (pred odmero
nadomestila) ažurirati. Spremembe se pojavljajo predvsem glede lastništva določenih zemljišč, površino
nezazidanih stavbni zemljišč in podobno. V proračunsko postavko so vključene tudi storitve v pritožbenih
postopkih na odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Komunalni prispevek se na območjih obstoječe komunalne infrastrukture odmerja na podlagi Odloka o
komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02,
106/03 in 70/05). Na območjih, kjer se gradi nova infrastruktura pa se odmerja na podlagi programov opremljanja
stavbnih zemljišč. Osnova za sprejem odloka in programov opremljanja je bil Zakon o stavbnih zemljiščih ter
podzakonska akta, Navodilo za izračun komunalnega prispevka in Navodilo o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč.
S 1. januarjem 2003 je stopil v veljavo Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02). Na njegovi podlagi
je minister za okolje izdal Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka in Uredbo o vsebini programa
opremljanja zemljišč za gradnjo, ki določata, da morajo občine najkasneje do 20. 7. 2007 sprejeti nov program
opremljanja zemljišč za gradnjo, ki bo osnova za odmero komunalnega prispevka ter bo nadomestil trenutno
veljavni odlok o komunalnem prispevku. Obstoječi programi opremljanja stavbnih zemljišč pa se bodo morali
uskladiti z novo zakonodajo.
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16029 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture
16030 Geodetske podloge in načrti za OLN
Sredstva na tej postavki bodo namenjena razvoju in dograditvi prostorskih baz podatkov, vzpostavitvi zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture, izdelavi geodetskih načrtov za občinske lokacijske načrte, ki jih bo
financirala občina in za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske
evidence. Podloge se priprave za nove projekte, za geodetske načrte za OLN, ki se financirajo iz proračuna,
vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture, vzpostavitev prostorskih evidenc iz občinske pristojnosti.
Urejanje in nadzor na področju geografskih evidenc
16003 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč
V Občini Straža sedaj zaračunava komunalni prispevek na podlagi odloka o komunalnem prispevku, ki ga je
sprejel še Mestni svet. Skladno s področno zakonodajo mora občina zagotoviti zaračunavanje komunalnega
prispevka na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč, in sicer do sredine leta 2007. Javno naročilo za
izdelavo programa opremljanja stavnih zemljišč je bilo oddano že v letu 2006 in sicer za vse tri občine. Sredstva
predvidena v predlogu proračuna pokrivajo stroške celotne izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki
vključuje tudi odlok, ki bo nadomestil odlok o merilih za izračun komunalnega prispevka. Odlok bo v sprejem na
občinskem svetu posredovan predvidoma v drugi polovici leta 2008. Za program opremljanja stavbnih zemljišč
imamo že podpisano pogodbo, za katero moramo zagotoviti sredstva.
16004 Lokacijske informacije, konzultantske storitve, prostorskega načrtovanja
Proračunska postavka vsebuje stroške za izdelavo lokacijskih informacij ter izsekov iz kartografskih delov
občinskih prostorskih dokumentov.
Prostorsko načrtovanje
16005 Občinski prostorski načrt
16031 Okoljsko poročilo za OPN
16034 Prometne študije, idejne zasnove strokovne podlage za infrastrukturo
V drugi polovici leta 2005 predvsem pa v letu 2006 se je na MONM začela pospešeno pripravljati nova
generacija prostorskih aktov, katerih pripravo je občinam naložil Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). Tako je v
začetku leta 2006 stekla priprava strategije prostorskega razvoja MONM in prostorskega reda MONM. Kot prva
faza so bile pripravljene z zakonom predpisane strokovne podlage (analiza obstoječih strokovnih podlag in
veljavnih dokumentov, analiza stanja in teženj, analiza razvojnih možnosti, strokovne podlage za naselja,
strokovne podlage za urbanistične zasnove večjih naselij) in druge sektorske strokovne podlage (Študija
ranljivosti prostora, Razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti v MONM, Demografska študija, Študija potreb
po stanovanjih, Strokovne podlage za razvoj kmetijstva). V sklopu navedenih strokovnih podlag je bilo
enakovredno obravnavano tudi območje s 1.1.2007 nastale naše nove Občine Straža. V letu 2008 smo zato
prioritetno potrebno nadaljevati s postopkom priprave Strategije prostorskega razvoja za območje Občine Straža
vključno z urbanistično zasnovo Straže in prostorskim redom Občine Straža oziroma z občinskim prostorskim
načrtom po novem predlogu
Prostorske ureditve, ki so predvidene z veljavnim prostorskim planom občine ali z prostorsko ureditvenimi pogoji
je potrebno nadgraditi v skladu s potrebami investitorjev in lokalne skupnosti z izvedbenimi prostorskimi akti, to
je z občinskimi lokacijskim načrti za nove ureditve in prenove, s spremembami in dopolnitvami že veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov ter s spremembami in dopolnitvami prostorsko ureditvenih pogojev. S izvedbenimi
prostorskimi akti se zagotavlja pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljen oziroma za gradnjo, kar posledično
pomeni tudi izboljšanje demografske slike občine, dvig standarda prebivalcev in boljše življenjske pogoje. V
začetku leta 2009 je zato dokončati izdelavo OPN.
16008 OPPN Gospodarska cona Zalog
Financirala se bo izdelava OPPN Gospodarska cona Zalog, katerega postopek je bil začet s sklepom župana v
mesecu decembru 2007. V Okviru postavke so sredstva namenjena za izdelavo OPPN in za izdelavo programa
urejanja te cone s študijo izvedljivosti.
16008 Drugi OPPN
Financirali se bodo novi predlogi priprave novih projektov OPPN predvsem za namen gradnje stanovanjskih enot.
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Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16012 Vzdrževalna dela na pokopališčih
Gre za izdatke za opravila in popravila, katera smo z najemniki grobov po najemni pogodbi o pogrebni in
pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč dolžni redno izvajati. V proračunski postavki so tudi stroški
vzdrževanja na mrliški vežici v Vavti vasi.
16013 Širitev pokopališča v Vavti vasi
Na proračunski postavki so predvidena so sredstva za začetek izgradnje pokopališča saj smo v letu 2008 pridobili
tudi gradbeno dovoljenje.
16014 Ureditev grobišč
Izdatek je planiran za urejanje partizanskih in drugih grobišč. Društva in organizacije, ki organizirajo vzdrževanje
in urejanje tovrstnih pokopališč, bodo sredstva dobila na podlagi programa urejanja. Sredstva bodo izplačana na
podlagi zahtevka, ki mu morajo biti priloženi računi za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago.
Druge komunalne dejavnosti
16015 Vzdrževanje ulic in javnih objektov – splošni material in storitve
V letošnjem letu bomo z aneksom podaljšali javno naročilo do podpisane pogodbe z javnim podjetjem, saj je
predvideno, da bo vzdrževanje ulic in javnih objektov zagotavljalo javno podjetje. Vzdrževanje ulic in javnih
objektov obsega predvsem urejanje ulic in pločnikov (pometanje, košenje, manjša popravila oziroma vzdrževalna
dela na javnih površinah) ter vzdrževanje javnih objektov (manjša vzdrževalna dela). Proračunska postavka tako
pokriva dva različna konta, ki omogočata v letu 2007 plačila dosedanjemu izvajalcu kot tudi transfer javnemu
podjetju za opravljanje te storitve.
16016 Plakatiranje – urejanje plakatnih mest v občini
Odlok o plakatiranju v Občini Straža bo treba še sprejeti. Sedaj velja odlok Mestne občine Novo mesto v lanskem
letu. Odlok ureja stanje na področju plakatiranja in vzpostavlja tudi kontrolo nad plakatiranjem. Proračunska
postavka pa predvideva odhodke za ureditev plakatnih mest, ki bodo pripomogla k urejenemu stanju na tem
področju. Sredstva bomo zagotavljali tudi v prihodnjih proračunskih obdobjih do popolne ureditve stanja na tem
področju, vključno s katastrom javnih plakatnih mest.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16018 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov:
Pod to postavko so zajeti stroški tekočega vzdrževanja objektov v lasti občine Straža (poslovno-stanovanjska
stavba Ulica talcev 17, Straža), njihovo zavarovanje, obratovalni stroški, investicijsko vzdrževanje, centralna
kurjava, ipd. Te stroške bo občina Straža dolžna mesečno poravnavati Zarji d. d. Novo mesto na podlagi
sklenjene Pogodbe o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto, številka
360-01-18/2005 z dne 18. 10. 2005, oziroma do izbire novega upravljavca. Druge tekoče stroške bo občina Straža
zagotavljala mesečno na podlagi izstavljenih računov s strani upravljavcev infrastrukturnih vodov in Zarje d. d.
Novo mesto.
16019 Stroški upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori:
Do izbire novega upravljavca ostaja v veljavi sklenjena pooblastilna pogodbo z Zarjo d. d. Novo mesto in Mestno
občino Novo mesto (številka: 360-01-18/2005 z dne 18. 10. 2005), po kateri omenjeno podjetje upravlja
stanovanja in poslovne prostore v lasti občine Straža. Za omenjeno storitev Zarja d. d. mesečno izstavlja mestni
občini račune za upravljanje.
16022 Nakup zemljišča za GC Zalog
Občina Straža bo v letu 2008 sprejela odlok o zavarovanju prometa s zemljišči znotraj področja, ki se bo urejal z
OPPN. Sredstva so namenjena odkupu zemljišč tudi za namen uveljavljanja predkupne pravice na tem območju.
16023 Nakup zemljišča v Občini Straža
Predvideva se odkup zemljišč za mladinski dom v Drganjih selih, ter odkup zemljišča od podjetja Novoles.
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Primarno zdravstvo
17001 Zdravstveni dom
Na postavki so predvidena sredstva za izdelavo projekta obnove in širitve Zdravstvenega doma v Straži.
17004 Preventivni program zdravja
Izdatek predstavlja sofinanciranje programov za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog (LAS) in ostalim
programom.
17005 Dejavnost zdravstvenih domov
Izdatek predstavlja donacijo ZD Novo mesto za izvedbo tekmovanja Zdravi zobje ter sofinanciranje še nekaterih
programov na področju zdravstva.
Preventivni programi zdravstvenega varstva
17008 Sofinanciranje cepljenja deklic proti HPV
Sredstva so namenjena za plačilo cepiva proti humanemu papilona virusu (HPV) za deklice stare med 12 in 14
let. V letu 2008 smo pričeli s cepljenjem, ki ga izvaja Zdravstveni dom Novo mesto. Predvidevamo da se bo v
letu 2009 za cepljenje odločilo 21 deklic, kar predstavlja polovico vseh deklic predvidenih oz. primernih za
cepljenje.
Drugi programi na področju zdravstva
17006 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe brez prejemkov
Lokalne skupnosti so po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju občanom brez prihodkov dolžne plačevati osnovno
zdravstveno zavarovanje. Znesek je nekoliko višji ko preteklo leto, saj se je povečalo št. oseb za zavarovanje, kar
je tudi posledica spremembe zakona, ki predpisuje, da je potrebno osnovno zavarovati tudi študente po 26. letu
starosti. Postavka je določena za zavarovanje 84 oseb, predvidno pa je tudi povišanje osnovnega zavarovanja za 2
EUR-a, iz 24.50 na 26.50 EUR.
17007 Plačilo obdukcij in mrliška služba
Gre za izdatek za izvedbo obdukcij odrejene s strani preiskovalnega sodnika ter mrliške oglede, ki jih mora kriti
občina. Mrliške oglede opravlja Zdravstveni dom Novo mesto, obdukcije pa zdravniško osebje iz Patološkega
oddelka Bolnice Novo mesto in sicer na podlagi podpisanih pogodb. Znesek je v primerjavi s prejšnjim letom
zmanjšan za 1.000 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine
18001 Sofinanciranje investicij in investicijska vzdrževanja cerkva
Predlaga se sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov v višini proračunske postavke. Letos bi sredstva
namenili obnovi strehe na zvoniku cerkve v Dolenji Straži. Če ne bo realizacije se lahko sredstva porabijo za
obnove po programu in navodilih ustreznega zavoda.
180141 Obnova cerkve na Drganjih selih
Sredstva so namenjena za restavriranje oz. obnovo vseh treh oltarjev v cerkvi svete Marije Tolažnice žalostnih na
Drganjih selih. Obnovitvena dela bodo obsegala obnovo glavnega oltarja in obeh stranskih. Oltarji imajo
zgodovinsko in kulturno vrednost saj so iz prve polovice 18. stoletja. Obnovitvena dela bodo znašala 50.000
EUR, od tega se predvideva sofinanciranje del s strani Občine Straža v višini 25.000 EUR.
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Programi v kulturi
18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice Mirana Jarca Novo Mesto (KMJ NM)
18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM
18004 Sofinanciranje BIBLIOBUSA
18011 Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži
65. člen zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) v zvezi za zakonom o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) določata, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima
ustanovljene splošne knjižnice, knjižnično dejavnost svojim občanom zagotavljati preko območnih knjižnic, 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.
Skladno s 53. členom zakona o knjižničarstvu so lokalne skupnosti prav tako prispevati sredstva za knjižnično
gradivo. Znesek se določi glede na število prebivalcev in glede na standard, ki ga določi Ministrstvo za kulturo.
Stroški bibliobusa so planirani po istem principu kot stroški redne dejavnosti knjižnice.
Proračunska sredstva so planirana na podlagi okvirnega plana posredovangea strani Knjižnice Mirana Jarca.
Planirana so tudi sredstva za obratovanje knjižnice v Straži. Letos so ponovno predvideva tudi delavec preko
javnih del, tako da bi bila knjižnica odprta vse delavni dni v tednu.
V primerjavi s prejšnji letom so minimalna odstopanja.
18005 Sofinanciranje revije RAST
Gre za soizdajateljske stroške, ki jih bomo izvrševali na podlagi pogodbe.
Umetniški programi
18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in kulturne dejavnosti
Javni sklad za kulturne dejavnosti je bil ustanovljen z namenom, da omogoča strokovno in organizacijsko pomoč
pri razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti društvom, skupinam in posameznikom v občinah in lokalnih
skupnostih. Območna izpostava Novo mesto deluje v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč,
Žužemberk in Dolenjske Toplice in sedaj tudi v Šmarjeških Toplicah in Straži. Sofinanciranje delovanja sklada
bo opredeljeno z ustrezno pogodbo o sofinanciranju, izplačila pa se bodo vršila na podlagi izstavljenih zahtevkov.
Ljubiteljska kultura
18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture
Sredstva predvidena s to proračunsko postavko so namenjena kulturnim društvom. Sredstva se razdelijo na
podlagi javnega razpisa in skladno s sprejetim občinskim pravilnikom. Sredstva na tej postavki so se povečala za
4.000 EUR, zmanjšala pa so sredstva na postavki 18043.
18043 Kulturne prireditve
Postavka se je zmanjšala saj se določene prireditve financirajo že iz postavke 18007. Glede na veliko število
prireditev, pozitivne odzive in dobro udeležbo na kulturnih prireditvah, se bomo vključili v organizacijo
prireditev na podlagi razpisa in programa naših društev. Sofinancirali bomo program prireditev, promocijske
aktivnosti z izdajo priložnostnih brošur in ostale organizacijske aktivnosti. Predlagana sredstva s te proračunske
postavke bi bile razdeljene našim društvom na podlagi predloženega programa in izkazanih stroškov z računi.
18030 Plačilo avtorskih honorarjev SAZAS
Gre za plačilo avtorskih honorarjev, ki jih je potrebno plačati SAZAS-u pri predvajanju avtorskih glasb na
prireditvah.
18045 Javni zavod za kulturo, šport, izobraževanje in turizem
Predvideni so stroški za pričetek delovanja javnega zavoda, katerega področje in namen se bo podrobneje
opredelilo z odlokom o ustanovitvi.
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Drugi programi v kulturi
18008 Kulturni in vaški domovi
Gre za izdatke za porabo električne energije in vode v kulturnih, ter za stroške ogrevanja in vaških domovih (dom
Rumanja vas, Drganja sela, Materinski dom in Praproče). Skušali bomo z javnim razpisom oddati v upravljanje in
najem vaške domove in s tem zmanjšati stroške in domovom dati novo vsebino. V okviru postavke so tudi
predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje.
18044 Kulturni dom v Straži
Ta postavka je namenjena tekočim stroškom kulturnega doma v Straži, novelaciji projektov ter celoviti obnovi,
oz. nujnim vzdrževalnim delom. Letos so sredstva namenjena še za izdelavo PZI. Obnova kulturnega doma se
prestavlja v iz prejšnjega leta v letošnje zaradi sodelovanja na razpisu za nepovratna sredstva na MKGP. Letos je
predviden začetek obnove objekta. Predvideva se 50% sofinanciranje s strani MKGP. Projekt je vključen v NRP.
Podpora posebnim skupinam
18022 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij
V okviru te postavke se predvidi sofinanciranje odprave arhitektonskih ovir invalidom posameznikom. Financira
se lahko posamezniku ali društvu za točno dogovorjen projekt in obseg. Financirajo se lahko tudi ostala aktivnosti
v zvezi z izboljšanjem socialnega oz. družbenega položaja invalida ali hum. organizaciji.
18023 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij
Gre za dotacije društvom na področju socialnega, zdravstvenega varstva. V letošnjem bomo izvedli razpis za
delitev sredstev za delovanje tovrstnih društev. Razpis se bo izvedel na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža (s pogoji in merili). Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društev. V sklop teh
društev spadajo m Društvo kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske, Društvo za pomoč duševno prizadetim,
Združenje multiple skleroze, Društvo za življenje brez nasilja, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih,
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Zasavja, Invalidsko društvo Ilco, društvo Žarek in Društvo za
ankilozirajoči spodilitis in podobna. Zaradi zelo velikega števila prijav v preteklem razpisu so sredstva povečana
za 5.000 EUR.
18024 Srečanje in obdaritev starostnikov
Akcijo vsako leto organizira Območna organizacija Rdečega Križa, ki je tudi predlagala višino proračunskega
odhodka.
ŠPORT
18025 Športna dejavnost kot preventivni program zdravja
Gre za proračunska sredstva namenjena predvsem sofinanciranju najema športnih objektov v občini za potrebe
rekreacije in športa.
18027 Sofinanciranje programov športa
Sofinanciranje programov športa se izvede na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini
Straža. Postavka je namenjena za financiranje raznih dejavnosti društev: sofinanciranje dela z mladimi,
rekreativni šport, vrhunski šport, športne prireditve. Imamo veliko aktivnih društev in posameznikov, zato je temu
tudi primerna višin postavke.
18031 Sofinanciranje programa GIMPEX kluba Straža
Gre za proračunsko postavko iz katere so sredstva namenjena predvsem sofinanciranju izvajanje treningov in
udeležbe na svetovnem prvenstvu v Bosni v letošnjem letu. Občina Straža bi letos sofinancirala priprave in
udeležbo z 20.000 EUR, kot pokrivanje stroškov in nadomestil.
18041 Urejanje vaških igrišč
Sredstva so predvidena za urejanje in opremljanje vaških igrišč za krepitev športne dejavnosti18012 E – dostopne točke
Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme namenjene za dostopanje do interneta, ki bo podeljena
zasebnikom (s.p., d.o.o.) in zavodom na podlagi razpisa. Gre za dopolnjevanje opreme in postavitev e – dostopne
in info točke pred prostori Občine Straža. Prijavitelj bo moral zagotoviti in financirati dostop do omrežja in
prostor.
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18026 Projektno delo z mladimi – sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto
Sredstva so namenjena sofinanciranju Agencije za šport Novo mesto, ki na območju Dolenjske skrbi za pripravo
in organizacijo športnih tekmovanj na različnih področjih. Z agencijo bo vsako leto podpisana pogodba na
podlagi katerega se izvrši tekoči transfer.

19 IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačila staršev – Vrtec Vavta vas
Proračunska postavka predstavlja stroške delovanja Vrtca Vavta vas, ki vključuje tudi regresiranje oskrbe. Iz te
postavke se zagotavljajo sredstva za 6 oddelkov, 113 otrok in 18,71 zaposlenih delavcev. Proračunska postavka
je višja kot preteklo leto zaradi povišanja cen programov, katere je potrdil občinski svet, zaradi ugodnosti, ki jo
imajo starši pri začasnem izpisu otrok v času poletnih mesecev, ter začasnega izpisa otrok zaradi bolezni.
19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačila staršev–vrtci izven občine Straža
Izdatek pomeni regresiranje oskrbe v vrtcih izven občine in sicer na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev za
vrtce. Proračunska sredstva so namenjena za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Straža.
19003 Financiranje drugih programov in stroškov vrtcih izven cene programov
V skladu z 28.a členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) 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. Podrobnejša opredelitev stroškov je
podana v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03). Občina tako zagotavlja sredstva v skladu z 8. in 10. členom pravilnika ter dodatne stroške za
vključene otroke s posebnimi potrebami.
Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo
19006 Materialni stroški – OŠ Vavta vas
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 podatkov leta 2008 in potreb Osnovne šole.
19007 Dodatni program
V dodatni program se vključuje delitev športne vzgoje, stroški povezani z nadarjenimi učenci (testiranje
učencev, stroški mentorjev, materialni stroški srečanj nadarjenih učencev, udeležba na tekmovanjih, delovanje
pevskih zborov) ter tečajne oblike (prevoz za plavalni tečaj in sofinanciranje uporabe bazena in podobno.
Proračunska postavka je ocenjena na podlagi stroškov, ki jih je posredovala Mestne občine Novo mesto.
19010 Nagrade nadarjenim učencem
Gre za knjižne nagrade za uspešne učence OŠ Vavta vas.
19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto
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 (Uradni list RS, št.
16/98 in 27/99) določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za
sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka je na podlagi pogodbe o sofinanciranju.
19012 OŠ – investicijsko vzdrževanja
Proračunska postavka vzdrževalna dela v učilnicah Osnovne šole in telovadnice. Predvideva se zamenjava talnih
oblog in lakiranje, obnova kemijske učilnice in preureditev igrišča. Proračunska postavka je oblikovana na
podlagi potreb, ki jih je utemeljilo vodstvo šole.
19017 Projektno delo
Proračunska postavka namenja sredstva za projektno delo, ki ga učenci izvajajo v okviru pouka, interesnih
dejavnosti in izven navedenega, ter je med predmetno zasnovano.
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19018 Tekmovanja učencev v znanju
Iz te postavke se osnovni šoli sofinancira tekmovanja iz znanja, tako da se sredstva namenijo za dosežke,
udeležbo in organizacijo tekmovanj.
19019 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
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
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.
Predvidena so tudi sredstva za nadgradnjo informacijskega sistema in strežnika, predvsem v prostorih vrtca.
19021 Raziskovalne naloge
Namen je spodbujati raziskovalno delo v OŠ, zato so sredstva namenjena raziskovalnemu delu osnovnošolcev na
predmetni stopnji. To je nadgradnja projektnega dela v osnovni šoli.
19023 Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti
Iz te postavke se financira ali sofinancira različne projekte, ki se nanašajo na nove vsebine na področje
izobraževanja, kot npr. projekt »Spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo poklicne vzgoje v osnovni
šoli« in podobno, kar predstavlja za učence ali drugo ciljno skupino neko novo vsebino ali pridobitev. Sredstva
se lahko namenijo tudi za zgodnje učenje tujega jezika v 3. razredu.
19024 Nabava opreme in sredstev za delo
To postavka namenjena nabavi novih miz, stolov in ostalih sredstev za delo (table, platna, ..). Predvidena je v
višini 6.000 EUR.
19025 Financiranje šole v naravi
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 5, 6 in 8 razredu.
Glasbeno šolstvo
19010 Sofinanciranje oddelka Glasbene šole v Straži
Občina Straža bo s sredstvi zagotovila povračilo stroškov za delovanje oddelka glasbene šole v Straži.
19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
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 (Uradni list RS, št.
16/98 in 27/99) določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za
sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka je ocenjena, ker bodo točne številke znane
šele proti koncu proračunskega obdobja, ko se pripravi tudi pogodba o sofinanciranju. Glasbeno šolo je v letu
2007/08 obiskuje 618 učencev, od tega iz Občine Straža 61, kar je 11 učencev več kot preteklo šolsko leto.
Navedeno število učencev je osnova za obračun.
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
19008 Regresiranje prevozov v šolo
Proračunska postavka je določena na podlagi podpisane pogodbe za prevoz šoloobveznih poti na vseh progah.
Prevozi se opravljajo z javnimi pogodbenimi prevoznimi sredstvi, ki jih izvaja Veolia Transport Dolenjska in
Primorska d.d. V šolskem letu 2008/09 je za prevoz učencev OŠ Vavta vas dnevno opravljenih 61,1 km, po ceni
4,22 EUR prevoženi kilometer.
Prevozi pa se opravljajo tudi s šolskimi kombiji na relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih in drugih
pogodbenih prevozov. OŠ Vavta vas dnevno opravi 77,6 km, po ceni 0,43 EUR za prevoženi kilometer.
Zaradi potreb po prevozih smo uvedli novo šolsko avtobusno linijo Volavče-Dol-Mraševo-Prapreč-Potok-Vavta
vas, zaradi česar so se povečali kilometri pri Veoliji za 20 km, pri prevozi s šolskim kombijem pa so se kilometri
zmanjšali za cca 40km. Novo linijo smo morali uvesti zaradi povečanega št. učencev, ki se vozijo in zaradi
njihove varnosti.
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19009 Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami
Občine so skladno s 56. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 12/96, 59/01) dolžne zagotavljati
brezplačen prevoz otrok s posebnimi potrebami v OŠ. V OŠ Dragotin Kette so vključeni 3 otroci s posebnimi
potrebami z območja naše občine. Občina na osnovi zahtevka poravna stroške šoli, le-ta pa staršem..
19014 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto
Posvetovalnica opravlja storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju storitev izvaja
naslednje dejavnosti; vzgojno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov,
svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene 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.
20 SOCIALNO VARSTVO
Varstvo otrok in družine
20001 Prispevek družinam novorojencev
V letošnjem letu in proračunu predlagamo da se prispevek poveča iz 150 EUR na 250 EUR na novorojenca.
Postopek dodelitve prispevka družinam novorojencev se vodi skladno s sprejetim pravilnikom. Izplačilo se izvrši
na podlagi izdane odločbe in velja za vse novorojence iz naše občine v letu 2009.
Izvajanje programov socialnega varstva
20002 Sofinanciranje družinskega pomočnika
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04- uradno prečiščeno besedilo) se iz
proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika. Gre za novo nalogo občine. 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 (cca. 520,00 EUR je
mesečni strošek za enega upravičenca).
20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele – splošni in posebni socialni zavodi
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.
20004 Regresiranje socialnega varstva starih – pomoč na domu
Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna lokalne skupnosti.
Poleg že uveljavljene dostave toplega obroka hrane za starejše občane je že sklenjena pogodba z Domom starejših
občanov Novo mesto o izvajanju javne službe pomoči na domu. Izdatek je namenjen za kritje stroškov strokovne
priprave, vodenja in koordiniranja pri izvajanju storitve in se mesečno plačuje izvajalcu. Prav tako je občina po
določilih Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem uporabnikom pomoči na domu v višini
50% cene. Poleg tega pa je občina na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno
varstvenih storitev, dolžna pokriti preostanek cene storitve vsem upravičencem, ki jim je z odločbo Centra za
socialno delo priznana oprostitev plačila storitve. Proračunska postavka upošteva tudi sredstva za blago in
storitve.
20014 Dom starejših, varovana stanovanja
Postavka je namenjena za izdelavo študije izvedljivosti in izvedbe projekta. V okviru študije se bodo preverile
lokacije in različne oblike oskrbe starejših občanov.
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20005 Sofinanciranje stanarin
Na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 63/03) 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 (Uradni list RS, št. 131/03)
upravičen do subvencije najemnine. O upravičenosti in višini subvencije odloča pristojni občinski organ. Za
izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne
pristojni občinski organ.
subvencije stanarin:
S 01. 01. 2005 je stopila v veljavo Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2004 in 142/2004). Po
določilih SZ-1 ter omenjene uredbe je dolžna občina Straža zagotavljati sredstva za subvencije stanovanjskih
najemnin.
20006 Pogrebni stroški
Proračunska postavka zajema pogrebne stroške umrlih brez svojcev.
20009 Sofinanciranje letovanja otrok
Območna organizacija Rdečega Križa bo tudi v letu 2009 pripravila letovanje otrok. Za letovanje na Debelem
Rtiču je predvideno tudi 30 otrok iz območja občine Straža. Predlagan izdatek je ocenjen na podlagi predloga
Območne organizacije Rdečega Križa.
20010 Enkratna socialna denarna pomoč občanom
Postopek obravnave vlog poteka po Pravilniku o socialnih pomoči v Občini Straža na osnovi predhodnega mnenja
Centra za socialno delo Novo mesto in predlagateljev po pravilniku.
20007 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (RK Novo mesto)
Planiran proračunski izdatek je delež Občine Straža za delovanje organizacije RK Novo mesto v letu 2009. Gre
predvsem za materialne stroške dejavnosti organizacije in BOD sekretarke. Letos smo na vrsti, da organiziramo
srečanje RK Dolenjske in Prekmurja.
20011 Srečanje krvodajalcev
Občina Straža bo skupaj z Območno organizacijo Rdečega Križa vsako leto organizira srečanje krvodajalcev.
Srečanje krvodajalcev je predvideno v času občinskega praznika ali druge odmevne prireditve.
20012 Tiskanje biltena RK
V letu 2009 se predvideva tiskanje biltena Z roko v roki tudi za Občino Straža. Za tisk z naklado 1500 izvodov se
predvideva strošek planiran v proračunski postavki. Tiskanje biltena se bo odvijalo pod okriljem RK Novo mesto.
20013 Sofinanciranje Humanitarnega centra RK
V septembru 2008 so se odkupili prostori za Humanitarni center RK. V letu 2009 RS načrtuje obnovo in opremo
novih prostorov v humanitarnem centru.
20015 Objekt bivšega vrtca v Straži.
Predvidena so sredstva za izdelavo projekta za rekonstrukcijo oz. obnovo objekta. Projekt se bo naročil po
izdelavi predhodne študije o namembnosti objekta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23002 Tekoča proračunska rezerva
Skladno z zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti splošno proračunsko rezervo.
Straža, 3.12.2008
Predlagatelj:
Alojz Knafelj, župan
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