OBRAZLOŽITEV POSTAVK
SPLOŠNI DEL

700 Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.074.076,00 EUR

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-dohodnina
občinski vir. Izračun je pripravilo Ministrstvo za finance, ob upoštevanju Zakona o uravnoteženju
javnih financ in znaša za leto 2014 2.074.076 EUR.
703 Davki na premoženje

Vrednost: 607.926,00 EUR

Zneske za nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki še niso bila nakazana za leto 2013 smo uskladili
z DURS-om. Z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine občinam pripada davek na nepremičnine
kot prihodek občinskega proračuna. V letu 2014 se predvideva davek na nepremičnine v višini 276.592
EUR.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 276.620,00 EUR

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in
drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. 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.
714 Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 517.480,00 EUR

V letu 2014 se predvideva sprejem novega odloka o plačilu komunalnega prispevka. Zato smo konto
prihodki od komunalnega prispevka zmanjšali za 400.000 EUR.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 609.210,00 EUR

Vrednost se v letu 2014 poveča za 224.000 EUR zaradi prodaje zemljišč v Gospodarski coni Zalog in
za parcele, ki so v lasti občine in je bil izkazan interes za odkup.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 228.022,00 EUR

Z naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, se v letu 2014 planirajo viri za
projekte:
-

23. člen ZFO – v višini 47.000 EUR
Povračilo iz Zavoda za zaposlovanje za Javna dela – v višini 35.000 EUR
Fundacija za šport (Obnova telovadnice v letu 2013) – v višini 30.958 EUR
Fundacija za šport (Nakup športne opreme za telovadnice v letu 2014) – v višini 31.299 EUR
Fundacija za šport (Obnova športnega parka pri OŠ) – v višini 74.265 EUR

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Vrednost: 964.459,07 EUR
Z naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije
se v letu 2014 planirajo naslednji viri za projekte:
-

Energetska sanacija ZD- 65.094,84

-

Energetska sanacija OŠ-222.008,95
Kanalizacija Potok in Prapreče-243.765,50
Izgradnja vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava ter steze za mešan promet v naselju
Hruševec- 193.589,78
Energetska sanacija vaškega doma Drganja sela-60.000
Energetska sanacija vrtca v Straži- 180.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 311.533,40 EUR

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstva
za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila plače. Pri načrtovanju so bila
upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do
plače, povračil in nadomestil.
Vrednost se poveča zaradi plačila ¾ plačnih nesorazmerij, ter zaposlitev komunalnih delavcev preko
javnega razpisa Javna dela 2014. Plače komunalnih delavcev, ki so zaposleni preko javnih del se
refundirajo v višini 75 % (okoli 35.000 EUR).
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 49.805,18 EUR

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.
402 Izdatki za blago in storitev

Vrednost: 515.269,00 EUR

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena plačilu dobavljenega
blaga in opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo,
vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, službena potovanja, stroške
izobraževanja, članarine, poštne in bančne storitve, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin
in zakupnin, ter druge operativne odhodke.
409 Rezerve

Vrednost: 115.000,00 EUR

Vrednost se zmanjša zaradi nižjega zneska vplačila v sklad, za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 660.553,00 EUR

Zajemajo nagrade posameznikov v programu športa, pomoč posameznikom in društvom v okviru
posebnih skupin, doplačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev, regresiranje
prevozov v šolo, izplačilo prispevkov družinam novorojenčkov, regresiranje oskrbe v zavodih za
ostarele, sofinanciranje stanarin, sofinanciranje pogrebnih stroškov, dajanje enkratne socialne denarne
pomoči. 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

Vrednost: 170.230,00 EUR

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 investicij in obnove nepremičnin kulturne
dediščine, za pomoč pri pripravi in izvedbi razpisov KGZS OE Novo mesto, sofinanciranju dejavnosti
PGD, sofinanciranju ureditve grobišč, sofinanciranju revije Rast, 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).

412 Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 266.926,00 EUR

V tej skupini kontov so predvidena sredstva za plačilo prispevka ZZZS za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb. Poleg teh transferov so v tej skupnim predvidena tudi sredstva za plače in druge
izdatke javnim zavodom ( OŠ in vrtec Vavta vas, Knjižnica Mirana Jarca, CSD-za družinskega
pomočnika), ter sredstva za izdatke za blago in storitve javnim zavodom (Knjižnica Mirana Jarca,
Posvetovalnica za učence in starše, Dom starejših občanov, Razvojni center Novo mesto, OŠ Vavta vas).
Vrednost se zmanjša zaradi manj izplačanih materialnih stroškov v OŠ.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.890.486,11 EUR

Skupina vključuje plačila namenjena pridobivanju ali nakupu 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.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 53.293,00 EUR

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.
500 Domače zadolževanje

Vrednost: 822.350,62,00 EUR

Občina načrtuje v letu 2014 kratkoročno zadolževanje v višini 295.885,62.
Občina načrtuje v letu 2014 tudi dolgoročno zadolževanje v višini 526.465,00 EUR. Dolgoročna se
namerava zadolžiti za investicijo Gradnja peš mostu Straža-Vavta vas.

POSEBNI DEL
01007 Plača poklicnega funkcionarja-župan

Vrednost: 61.383,75 EUR

Sredstva za plače so načrtovana za župana, ki svoje delo opravlja 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.
V letu 2014 se bo izplačala razlika v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij. Sredstva so namenjena
tudi za odpravnino županu.
04010 Poslovna in druga darila

Vrednost: 842,00 EUR

Sredstva so namenjena za poslovna darila ob raznih protokolarnih dogodkih.
Proračunska postavka se poveča zaradi računov, ki smo jih prejeli v letu 2013 in zapadejo v leto 2014.
06002 Davek na nepremičnine

Vrednost: 20.000,00 EUR

Na podlagi Zakona o davku na nepremičnine je občina zavezanka za plačilo davka za nepremičnine v
njeni lasti, kar predstavlja odhodek občinskega proračuna.
02007 Izvajanje javnih pooblastil

Vrednost: 5.000,00 EUR

Komunala Novo mesto pri svojem poslovanju izvaja storitve po javnih pooblastilih in sicer: priprava in
izdaja projektnih pogojev ter soglasij na projektno dokumentacijo in priprava in izdaja strokovnih
smernic ter mnenj. Občina mora storitve izvajanja javnih pooblastil, ki jih zahtevajo občani Občine
Straža plačati.
06003 Plače zaposlenih v občinski upravi

Vrednost: 231.778,80 EUR

Proračunska postavka predstavlja strošek plač delavcev v občinski upravi. Poleg osnovne
plače vključuje dodatke, regres, prehrano in stroške prevoza na delo, delovno uspešnost za
povečan obseg dela, nadure, vsa izplačila prispevkov za socialno zavarovanje, dnevnice in prevoze na
službenih potovanjih ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upoštevali
smo Zakon o uravnoteženju javnih financ. Za opravljanje vseh nalog znotraj občinske uprave bo verjetno
potrebno opravljati nadure, zato je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo le teh. Znesek v letu 2014
je primerljiv z zneskom v preteklem letu.
V letu 2014 se bo izplačala tudi ¾ plačnih nesorazmerij.
06041 Nakup pisarniškega pohištva

Vrednost: 2.000,00 EUR

Občina namerava v letu 2014 nabaviti dodatno pohištvo in zamenjala dotrajano.
06021 Zavarovalne premije za objekte

Vrednost: 3.100,00 EUR

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.
V letu 2014 se vrednost poveča zaradi večje vrednosti zdravstvenega in kulturnega doma.
06024 Zavarovalne premije za opremo občinske uprave

Vrednost: 1.700,00 EUR

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

06028 Nakup računalnikov in programske opreme

Vrednost: 5.140,00 EUR

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.
V letu 2014 nameravamo nabaviti tudi nov barvni tiskalnik.
07015 Zavarovanje

Vrednost: 2.620,00 EUR

S te proračunske postavke se krijejo zavarovalne premije za motorna vozila za Prostovoljna gasilska
društva.
V letu 2014 se vrednost poviša zaradi višje premije za motorna vozila.
07017 GRC financiranje dejavnosti

Vrednost: 12.000,00 EUR

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.
10005 Zaposlitev preko javnih del

Vrednost: 3.753,24 EUR

Predvideva se zaposlitev preko javnega razpisa Javna dela 2014 za dobo 4 mesecev. Znesek na postavki
se refundira s strani Zavoda za zaposlovanje v višini 75 %.
13002 Preplastitev

Vrednost: 65.000,00 EUR

Predvidene so preplastitve cest in javnih poti ki so še v makadamski izvedbi in zaradi tega povzročajo
velike vzdrževalne stroške ter preplastitve dotrajanih obstoječih asfaltnih površin. Sredstva so
namenjena
tudi
izdelava
muld
in
ovir
za
umiritev
prometa.
Prioriteta preplastitev se določi na podlagi spomladanskega ogleda cest.
13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 85.000,00 EUR

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju cest kot so površinske in globinske sanacije
lokalnih cestišč, obnove robnikov in pločnikov, zalivanje reg na cestišču, sanacija muld in naprav za
odvodnjavanje, sanacije cestnih objektov (podporni zidovi, odbojne ograje), modernizacija prehodov…
13034 Ureditev centra Straže

Vrednost: 249.551,00 EUR

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije ter izvedbo rekonstrukcije ceste, izgradnjo
parkirišč, pločnika in kolesarske steze. Sredstva so namenjena tudi za odkup zemljišč v centru Straže za
potrebe
navedene
investicije
ter
za
zagotavljanje
investicijskega
nadzora.
Po projektu je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste vključno z razširitvijo mostu, izgradnja površine
za mešan promet pešcev in kolesarjev ob cestišču ter izgradnja 35 bočnih parkirišč. Na tem odseku bodo
zgrajeni
tudi
trije
prehodi
za
pešce.
Investicija se bo v letu 2014 zaključila.
13035 Ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec

Vrednost: 407.000,00 EUR

Občina je v začetku leta prijavila projektni predlog izvedbenega načrta RRP za investicijo Izgradnja
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave ter ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec.
Prijavljena vrednost projekta znaša 1.551.471,65. Investicija se bi začela izvajati v letu 2014 in končala
konec leta 2015.
Iz te postavke se bodo izplačevali stroški steze za mešan promet ter rekonstrukcijo ceste.

13039 Ureditev cestnega vstopa v Dolenjo Stražo

Vrednost: 50.500,00 EUR

Na PP 13039 se zagotovijo sredstva za ureditev SV dostopa bivše Dolenje Straže. Projektna
dokumentacija je v izdelavi. Predvideva se zaključek izdelave konec leta 2014.
13033 Pešpot pri mostu Straža-Vavta vas

Vrednost: 25.000,00 EUR

Občina pripravlja javno naročilo za začetek izgradnje peš mostu Straža-Vavta vas. Investicija naj bi se
začela v letu 2014 in končala v letu 2015. Iz proračunske postavke 13033 se bodo poplačali stroški
pešpoti pri mostu.
13044 Cestno omrežje v GC Zalog

Vrednost:25.000,00 EUR

V letu 2012 se je pričela izdelava projektne dokumentacije z GJI GC Zalog. Projektno dokumentacijo
izdeluje ACER d.o.o. iz Novega mesta. V letu 2014 se bo po potrebi začela investicija
izgradnje cestnega omrežja ter nadaljevala v prihodnjih letih.
13030 Javna razsvetljava-novogradnje in rekonstrukcije

Vrednost:89.944,00 EUR

V letu 2014 se predvideva izgradnja manjših odsekov javne razsvetljave. Iz te PP se bo financirala tudi
izgradnja JR Potok – Prapreče.
13040 JR Straža-Hruševec

Vrednost: 53.040,00 EUR

Občina je v začetku leta prijavila projektni predlog izvedbenega načrta RRP za investicijo Izgradnja
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave ter ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec.
Prijavljena vrednost projekta znaša 1.551.471,65. Investicija se bi začela izvajati v letu 2014 in končala
konec leta 2015.
Iz te postavke se bodo poplačali stroški javne razsvetljave, ki je planirana po celotni trasi.
13041 JR RC R-2/419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 Vrednost:4.739,00 EUR
Sredstva so namenjena za možni začetek gradnje.
13045 JR Gospodarska cona Zalog

Vrednost:1.400,00 EUR

Če se po pokazala potreba se bo v letu 2014 začela gradnja JR. Če bo potreb več kot je predvidenih
sredstev se bo naredila prerazporeditev.
13051 JR pešmost Straža-Vavta vas

Vrednost:25.000,00 EUR

Občina pripravlja javno naročilo za začetek izgradnje peš mostu Straža-Vavta vas. Investicija naj bi se
začela v letu 2014 in končala v letu 2015. Iz proračunske postavke 13051 se bodo poplačali stroški javne
razsvetljave pri pešmostu Straža-Vavta vas.
13010 Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980
Vrednost: 36.000,00 EUR
V letu 2014 se predvideva odkup zemljišč, ter začetek rekonstrukcije ceste.
13038 Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok

Vrednost:20.000,00 EUR

V letu 2014 se predvideva poplačilo projektne dokumentacije ter odkupiti nekatera zemljišča.

13042 Rekonstrukcija RC R2-419/1203 skozi naselje Vavta vas km 5.400 do km 6.100
Vrednost:20.000,00 EUR
V letu 2014 se predvideva poplačilo projektne dokumentacije.
14008 Tiskanje promocijskega gradiva

Vrednost: 5.800,00 EUR

Postavka vključuje izdatke za tisk raznih zloženk, razglednic, brošur, promocijskega filma, CD-jev,
majic, kap in ostalih podobnih izdelkov.
14009 Celostna podoba občine

Vrednost: 15.751,00 EUR

Sredstva so predvidena za predstavljanje podobe občine Straža, kamor sodijo razni izdelki za
promocijo.
Iz te proračunske postavke se financirajo tudi zloženke, gradiva in nastopi na sejmih. Nadaljevala se
bo izdelava mografije.
V letu 2014 se predvideva prenova celostne podobe.
14028 Projekt kolesarskih poti »Sava-Krka bike«

Vrednost: 9.000,00 EUR

Izdelava DIIP-a in IP-ja za projekt državnih kolesarskih poti.
15002 Ekološki otoki-gradbena dela

Vrednost:10.150,00EUR

V letu 2014 se predvideva ureditev vseh ekološki otokov.
15016 Zbirno-reciklažni center

Vrednost: 1.000,00 EUR

V letu 2014 se bo poplačal zadržani dela pri izdelavi projektne dokumentacije, ki je bila narejena v letu
2013.
15045 Financiranje izgradnje CEROD-II

Vrednost: 39.492,00 EUR

Projekt izgradnje centra za ravnanje z odpadki se bo izvajal v obdobju do leta 2015. Delež financiranja
občine bo opredeljen s pogodbo in aneksi o izgradnji CEROD II.
15007 Kanalizacija Potok in Prapreče

Vrednost: 447.980,00 EUR

Sredstva so namenjena za dokončanje del pri izgradnji kanalizacije Potok - Prapreče, izvajanju
investicijskega nadzora in izdelavi projektne dokumentacije. V letu 2014 se bo gradnja zaključila.
Investicija je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
15017 Kanalizacija Straža-Hruševec

Vrednost: 18.952,00 EUR

Občina je v začetku leta prijavila projektni predlog izvedbenega načrta RRP za investicijo Izgradnja
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave ter ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec.
Prijavljena vrednost projekta znaša 1.551.471,65. Investicija se bi začela izvajati v letu 2014 in končala
konec leta 2015.
V sklopu zgoraj navedenega projekta bo zgrajen sekundarni kanal v cestišču lokalne ceste v Hruševcu.
Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor.
15046 Porečje reke Krke

Vrednost: 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za projekt "Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Krke - 4. sklop". V projekt bo vključena izgradnja manjkajočega

kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Vavta vas. Vključeni bodo krajši kanalizacijski vodi v naseljih
Rumanja vas, Vavta vas in Straža ter celotna kanalizacija v naselju Podgora. V projekt bo vključena tudi
nadgradnja čistilne naprave v Straži.
15048 Kanalizacija v GC Zalog

Vrednost: 5.000,00 EUR

Če se bo pokazala potreba, se bo v letu 2014 začela izgradnje kanalizacijskega omrežja. Gradnja se bo
nadaljevala v naslednjih letih.
15047 Sanacija skal na Straškem hribu

Vrednost: 15.000,00 EUR

V letu 2013 je bila s strani župana imenovana komisija, ki je pripravila poziv občanom, z namenom
pridobiti podatke o področjih, kjer obstaja nevarnost rušitve osamelih skal. Komisija je nekatera
področja pregledala, ter pripravila načrt varovanja pred naravnimi nesrečami.
Občina bo občanom nudila sofinanciranje žičnih ograj.
15014 Črpališče Straža

Vrednost: 15.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za pregled črpališča pitne vode v Straži ter za nadaljevanje izdelave programa
oz. predloga posodobitve črpališča.
15024 Vodni viri

Vrednost: 42.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za financiranje študije o izvedljivosti projekta za izdelavo vrtin za pridobivanje
geotermalne energije in toplih vrelcev. Sredstva so namenjena tudi za samo izdelavo vrtin.
16005 Občinski prostorski načrt

Vrednost: 5.000,00 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo oz. dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
16009 Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN

Vrednost: 25.000,00 EUR

Proračunska postavka 16009 je splošna postavka za OPPN-je, ki bodo naročeni v občini.
16037 Vodovod Drganja sela-Novi Ljuben

Vrednost: 3.000,00 EUR

V letu 2014 namerava občina začeti postopek pridobitvi projektne dokumentacije.
16049 Vodovod Straža-Hruševec

Vrednost: 90.944,00 EUR

Občina je v začetku leta prijavila projektni predlog izvedbenega načrta RRP za investicijo Izgradnja
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave ter ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševec.
Prijavljena vrednost projekta znaša 1.551.471,65. Investicija se bi začela izvajati v letu 2014 in končala
konec leta 2015.
V sklopu zgoraj navedenega projekta bo zgrajen cevovod v cestišču lokalne ceste v Hruševcu. Sredstva
so namenjena tudi za investicijski nadzor.
16055 Vodovod v GC Zalog

Vrednost: 10.000,00 EUR

Če se bo pokazala potreba, se bo v letu 2014 začela izgradnje vodovodnega omrežja. Gradnja se bo
nadaljevala v naslednjih letih.
16012 Vzdrževalna dela na pokopališčih in Mrliški vežici

Vrednost: 20.590,00 EUR

Sredstva so namenjena tekočim stroškom v zvezi s pokopališči (električna energija, voda, odvoz
komunalnih odpadkov in sveč, ogrevanje mrliške vežice). V postavki so tudi stroški vzdrževanja mrliške
vežice.

V letu 2014 se predvideva, zaradi dotrajanosti sedanje, zamenjava strešne kritine ter kupiti klimatske
naprave.
16045 Športni park Breza

Vrednost: 3.000,00 EUR

Sredstva se bodo v letu 2014 namenila za tekoče vzdrževanje objektov ter ureditev in postavitev
dodatnih ograj.
16047 Vaško jedro Dolenje Mraševo

Vrednost: 20.000,00 EUR

Investicija se je začela izvajati v letu 2013. V okviru projekta se bo dokončala ureditev igrišča,
ekološkega otoka in uredila postajališča v Dolenjem Mraševu.
16048 Otroška igrišča

Vrednost: 4.800,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje otroških igrišč v občini ter za nakupe igralne opreme in zaščite
igrišč - ograje.
16020 Vlaganje v stanovanjske objekte

Vrednost:101.678,39 EUR

Občina mora v skladu z 6. členom Statuta Občine Straža ustvarjati pogoje za gradnjo stanovanj in skrbeti
za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Zaradi interesa socialnih upravičencev do najema
stanovanjskih enot v Občini Straža ima občina v lasti eno stanovanje, ki bo na razpolago za ta namen. Na
proračunski postavki so predvidena sredstva za nakup stanovanj nad kmetijsko zadrugo in Tušem.
16021 Urejanje »govejakov« in kopališč

Vrednost: 13.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za začetek urejanja govejakev v občini Straža, za namen dostopa do vode v
primeru požara, ter kot turistično zanimivost. Postavili bomo plavajoče pomole in nezahtevni objekti za
potrebe kopališča. Govejaki so v Rumanji vasi, Vavti vasi, Jurki vasi, Straži, Selih, Hruševcu, Lokah in
v Zalogu.
16044 Gospodarska cona Zalog –GJI

Vrednost: 85.000,00 EUR

V letu 2014 se predvideva dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI za vso javno GJI v GC
Zalog. Zaradi tega je potrebno tudi odkup posameznih zemljišč. Nameravana investicija izgradnje GJI
se bo pričela v letu 2014 in nadaljevala do leta 2015.
16052 Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 20.600,00 EUR

Sredstva so namenjena za stroške sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so v lasti Občine Straža, ter za
ureditev ostalih zemljišč (parkovnih površin, izviri, steze…).
16023 Nakup zemljišč v Občini Straža

Vrednost: 100.000,00 EUR

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.
17001 Zdravstveni dom

Vrednost:113.806,34,00 EUR

Sredstva na tej postavki se bodo namenila za tekoče vzdrževanje zdravstvenega doma. V letu 2014 se
bo uredila tudi okolica zdravstvenega doma, ter poplačali še zadržane vrednosti.
18016 Prireditve v Občini

Vrednost: 7.075,09 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov organizacije prireditev, ki jih organizira Občina Straža v
sodelovanju z društvi.

Iz te postavke se tudi poplača zaposleni, ki je bil zaposlen preko programu javnih del. Vrednost plače
zaposlenega se refundira v višini 75 %.
18044 Kulturni dom v Straži

Vrednost: 115.006,86 EUR

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje kulturnega doma. V letu 2014 se namerava kupiti oprema
za ozvočenje in scensko razsvetljavo za glavno dvorano ter dokupiti pohištvo. Dograditi se namerava
zunanjo ograjo na levi strani vhoda v KD.
18046 Vaški dom Drganja sela

Vrednost: 71.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za nadaljevanje obnove vaškega doma na Drganjih selih.
V letu 2014 se nameravamo prijaviti na javni razpis Energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti,
kjer želimo prijaviti vaški dom. Vrednost energetske sanacije ocenjujemo na 60.500 EUR.
18027 Sofinanciranje programov na področju športa

Vrednost: 48.760,00 EUR

Na podlagi 10. člena Zakona o športu, Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža,
Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža in 6. člena Statuta Občine Straža, objavlja Občina Straža, javni razpis za financiranje
programov športa v Občini Straža. Na podlagi javnega razpisa se lahko prijavijo društva, ki izvajajo
športne dejavnosti v občini. Sredstva so razdeljena na podlagi predvidenih sredstev, Pravilnika in
Pogojev, ki so sestavni del Pravilnika. Občinski svet določi tudi letni program športa v Občini Straža,
ki je tudi podlaga za delitev sredstev po posameznih področjih.
19033 Energetska sanacija vrtca v Straži

Vrednost: 208.000,00 EUR

Občina se namerava v letu 2014 prijaviti na razpis za energetsko sanacijo vrtca v Straži.
19006 Materialni stroški –OŠ Vavta vas

Vrednost: 23.700,00 EUR

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. Ker je bila v letu 2013 izvedena energetska sanacija se predvideva zmanjšanje materialnih
stroškov (ogrevanje, električna energija…).
19012 OŠ – Investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 45.000,00 EUR

Proračunska postavka vzdrževalna dela v učilnicah Osnovne šole in telovadnice. Predvideva se
zamenjava talnih oblog in lakiranje, ter obnova sanitarij. Proračunska postavka je oblikovana na podlagi
potreb, ki jih je utemeljilo
Proračunska postavka se poveča zaradi nujnega vzdrževanja sanitarnih prostorov v OŠ.
19016 Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka

Vrednost: 140.561,00 EUR

Investicija je kot samostojna uvrščena v proračun, zaradi prijave na razpis Fundacije za šport.
Rekonstrukcija se bo izvedla v skladu z idejnim projektom. S posodobitvijo telovadnice bo OŠ pridobila
dodatne površine za izvajanje telesne vzgoje, ter bodo bistveno izboljšani pogoji za izvajanje pouka in
rekreacije. Predvidena je ureditev igrišča za odbojko, ureditev večnamenskega igrišča (za košarko,
rokomet) ureditev prostora za met krogle in jame za skok v daljino, predvideva se tudi posodobitev
tekaške steze, razsvetljava.

19024 Nabava opreme in sredstev za delo

Vrednost: 2.000,00 EUR

To postavka je namenjena za naj nujnejša vzdrževala dela na opremi in sredstvih za delo.
19027 Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico

Vrednost: 100.000,00 EUR

Občina bo v letu 2014 namenila sredstva na proračunski sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s
telovadnico v višini 100.000 EUR.
19028 Energetska sanacije OŠ s telovadnico

Vrednost: 131.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za zaključen investicije ter dodatna dela, ki so nastala pri energetski
sanaciji.
19031 Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas

Vrednost: 185.070,00 EUR

V letu 2013 se je začela obnova notranjega dela telovadnice. Del sredstev je sofinanciran s strani
Fundacije za šport. Investicija se bo zaključila v letu 2014. Investicija predvideva zamenjavo tribun,
plezalna stena, obloge sten...
V letu 2014 želimo v telovadnici posodobiti športno opremo in garderobe. Za zamenjavo opreme in
posodobitev garderob smo se prav tako prijavili na razpis, ki ga je izvedla Fundacije za šport.
19008 Regresiran prevoz v šolo

Vrednost: 19.545,00 EUR

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 Veolija glavnino prevozov pa se izvaja z šolskim kombibusom.
19009 Regresiran prevoz v OŠ za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 2.630,00 EUR

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 trenutno prevoz plačuje za tri učenca.
20010 Enkratna denarna socialna pomoč občanom

Vrednost: 5.000,00 EUR

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. Sredstva so predvidena tudi za dodeljevanje socialne
pomoči občanom, ki prejemajo minimalno plačo in v tekočem letu niso prejeli vsaj dveh plač.
20018 Drugi programi na področju družbenih odnosov in soc. varstva Vrednost: 1.500,00 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo predavanj in programov na področju družbenih
odnosov in socialnega varstva.
06054 Plača komunalnega delavca-režijski obrat

Vrednost: 25.709,00 EUR

Proračunska postavka predstavlja strošek plač delavcev, ki so zaposleni na režijskem obratu (komunalni
delavci). Poleg osnovne plače vključuje dodatke, regres, prehrano in stroške prevoza na delo, delovno
uspešnost za povečan obseg dela, nadure, vsa izplačila prispevkov za socialno zavarovanje ter premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upoštevali smo Zakon o uravnoteženju javnih
financ. Za opravljanje vseh nalog, ki jih imajo komunalni delavci bo verjetno potrebno opravljati nadure,
zato je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo le teh. V okviru režijskega obrata, bomo v letu 2014
zaposlil dodatnega komunalne delavce.

10004 Zaposlitev preko javnih del-režijski obrat

Vrednost: 46.713,88 EUR

V letu 2014 bomo preko razpisa Javna dela zaposlili delavce za opravljanje nalog, ki so navedeni v
katalogu programov javnih del. Iz te proračunske postavke se bo plačevala plača delavcev. Del sredstev,
v višini 75 %, občina dobi z Zavoda za zaposlovanje refundirano (okoli 35.000 EUR).
13050 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave-režijski obrat

Vrednost: 3.840,00 EUR

V letu 2014 bo proračunska postavka 13050 v okviru režijskega obrata. Iz te postavke so predvidena
sredstva odprave tekočih pomanjkljivosti pri javni razsvetljavi (zamenjava žarnic, dušilk, regulatorjev
idr.). Obnoviti je potrebno zaščito starejših kandelabrov na stiku z zemljo (antikorozijski premaz).
22001 Domače zadolževanje
Iz te postavke se bo v letu 2014 začel odplačevati dolgoročni kredit.

Vrednost: 10.000,00 EUR

