PRIPOMBE IN MNENJA NA PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA
LETO 2016 v prvi obravnavi z odgovori

Lidija Plut
-

Naj se nameni več sredstev za Mladinski dom na Drganjih selih (energetska sanacija,
rekonstrukcija). OU naj se sestane s predstavniki kulturnega društva in dogovorijo o vsebini.

Na proračunski postavki Vaški dom Drganja sela smo namenili 15.000 EUR, za začetek obnove objekta.
V letu 2016 nameravamo zamenjati streho in s tem zaščititi objekt pred propadanjem.
-

Veslaški center-predlaga da se občina usmeri v izdelavo OPPN-ja ali kakšne druge javne
obravnave, da se ljudi seznani o vsebini.

Občina bo sredstva namenila za izdelavo idejnega projekta s katerim bo seznanila zainteresirano javnost
in izvedla javno obravnavo. Postavko smo preimenovali v Izgradnjo čolnarne in kopališča.
Mateja Merlin
-

V proračun naj se umesti izgradnja pločnika Hruševec in Podgora

V proračun za leto 2016 smo umestili začetek gradnje pločnika, javne razsvetljave in meteorne
kanalizacije v naselju Podgora Investicija bo zaključena predvidoma v letu 2017. Sredstva za pločnik,
JR in kanalizacijo v naselju Hruševec pa smo predvidevali v letih 2017 in 2018.
-

Premalo sredstev za varnost čez Potok. Izredno nizka sredstva za varnost.

Cesta Potok je rangirana kot regionalna cesta, država ne namerava zagotavljati nobenih sredstev za
rekonstrukcijo ali obnovo. Zato občina ni zagotovila lastnih sredstev za JR in pločnik. Sredstva so
predvidena za sofinanciranje izdelave dokumentacije.
-

Ureditev občinskega središča, opredeliti namen in vsebino ki se bo izvajala v središču. Poleg
centra straže bi se v ta sklop moralo urediti tudi Vavta vas z mlinom in žago

Straža ima neurejeno in neugledno središče. Glede na to da je v središču Kulturni dom, trgovski lokali
in gostilne je potrebno pristopiti k urejanju. Obrazložitev je v obrazložitvi proračuna. Mlin ne sodi v ta
sklop saj ima svojo proračunsko postavko, nikakor pa v ta sklop ne sodi žaga, ki je privatno lastništvo.
-

Umestiti v proračun oskrbovalni center za starejše

V proračun smo umestili izdelave analize za umestitev oskrbovalnega centra v naše okolje. Na podlagi
izvedene analize se bomo odločili o nadaljnjih aktivnostih.
-

Začetek dejavnosti načrta razvoja gospodarstva, turizma, zaposlovanja mladih…

Sredstva so se v primerjavi s preteklimi leti povečala in s tem tudi spodbude.
-

Previsoka sredstva za raft, sredstva so razporejena na različnih proračunskih postavkah. Kaj bo
občina pridobila od tega prvenstva?

Gre za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu, ki ga je Straža dobila na račun vrhunskih uspehov
naših raftarjev. Sredstva so namenjena za plačilo v sklad, kamor se bodo preko proračuna vplačevala
tudi donatorstva, sponzorstva in prijavnine. Vsekakor bo pripomoglo k prepoznavnosti Občine Straža,

ekipe bodo iz celotne Evrope, tako da je računati, da bo največ pripomoglo k razvoju turizma. V primeru
dobre odzivnosti sponzorjev in donatorjev bodo občinska sredstva v skladu ostala in jih bo nato
razporejal občinski svet.
-

Prerazporejanje sredstev-župan ima prevelika pooblastila za prerazporejanje proračunskih
sredstev 20 %

Že od samega začetka sprejemanja odlokov je bila vrednost prerazporejanja 20 %. Z vsemi
prerazporeditvami sredstev je občinski svet seznanjen ob sprejemanju zaključnega računa. Gre za
prerazporejanje znotraj glavnega programa.
Borut Likar
-

Obljubljena je bila strategija razvoja, ki se ni naredila. Zakaj se sprejema proračun samo za eno
leto?

Strategija razvoja se pripravlja in bo dana v sprejem v naslednjem letu. Proračun se sprejema samo za
eno leto iz razloga, ker še za naslednje leto ni jasno financiranje.
-

Zakonske podlage za prerazporeditev proračunskih sredstev v višini 20 %?

Zakonske podlage ne obstajalo. Za potrditev sprejema odloka o proračunu je pristojen občinski svet.
-

Kdo je bil pozvan za pripravo predloga proračuna? Katera društva? Zakaj ne vsa, ki delujejo v
občini?

Za pripravo predlogov so bila pozvana društva in javni zavodi, ki so neposredno povezani s postavkami
v proračunu.
-

Zakaj je v odloku opredeljeno zadolževanje šole v višini 100.000 EUR?

Obrazložitev je bila in je v obrazložitvah proračuna.
-

V skladu za štipendiranje je premalo sredstev. Sklad za rafting pa je odveč oz. naj se preveri na
komisiji v Ljubljani konflikt interesov.

Sredstva za enkrat zadoščajo. Konflikti interesov lahko vsak preveri na spletni strani KPK ali pa zaprosi
za mnenje.
-

Obrazloži naj se kaj pomeni odpis dolga občanov v višini 7.500 EUR?

Obrazložitev je bila in je v obrazložitvah proračuna.
-

V NRP je umeščena cesta Potok, poleg ceste naj se uvrsti tudi JR in pločnik

Cesta Potok je rangirana kot regionalna cesta, država ne namerava zagotavljati nobenih sredstev za
rekonstrukcijo ali obnovo. Zato občina ni zagotovila lastnih sredstev za JR in pločnik.
-

Center Straže se ne sklada s pojmom iz OPN-ja kjer je opredeljeno Središče Straže, zajeti bi
bilo potrebno tudi desni del Krke (Cerkev) in obrazložiti za kaj se bo denar namenil.

V OPN se izraz center Straže ne uporablja, uporablja pa s središče Straže v smiselnosti razvoja
lokalnega središča.
Projekt, ki je naveden kot Ureditev centra Straže predvideva ureditev lokalne ceste LC 295047 in
parkirnih površin v centru Straže (od Kulturnega doma do železniške postaje v Straži).
-

Izgradnja pešpoti Vavta vas-Jurka vas-Volavče, vsaj v enem delu, ki bi razbremenila šolo.

Sredstva so planirana na proračunski postavki 14014 Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih…
poti. Navedeno pot bomo opredelili v obrazložitvi.
-

Odkup Doma Partizanov

Občina nima pravne podlage za odkup omenjenega doma in kot je nam znano še ni na prodaj.
-

Predlaga, da se Veslaški center, ki je dobra ideja predstavi v naslednje leto in se sredstva
namenijo za zagonske projekte, ki zadevajo mladino in starejše.

Veslaški center oz. čolnarna je ostala v proračunu. Menimo, da bo tudi čolnarna namenjena predvsem
mladini.
-

Ne najde programa, ki bi dvignil kvaliteto starejših občanov,

Je kar nekaj programov oz. občina sofinancira kar nekaj dejavnosti za dvig kvalitete življenja starejših
občanov. (oskrba na domu, financiranje oskrbe v domovih starejših občanov, sofinanciranje srečanj
starostnikov, financiranje dejavnosti društev ki vključujejo starejše …)
-

Daje pobudo, da se do druge obravnave z vsemi zainteresiranimi, ki sedijo za to mizo (svetniki)
doreče in dopolni predlog proračuna in da se ti predlogi, ki so podani evidentirajo in upoštevajo
pri sestavi proračuna.

Svetniki so bili pozvani na skupno usklajevanje.
Alojz Knafelj
-

Predlaga, da v tistem delu kjer hidravljične izboljšave ne izvajajo novogradnje kanala (od
Longarja do Vidica), da se položijo vodovodne cevi. Ko se bodo izvajala zemeljska dela naj se
položijo še kanalizacijske cevi in uredi pločnik.

Ureditev pločnika, vodovoda, kanalizacije in JR v Hruševcu se umesti v leti 2017 in 2018.
Marija Mihelič
Plan aktivnosti v proračunu je naravnan razvojno predvsem za gospodarstvo in turizem. Zastavljeni so
cilji za oživitev GC in s tem pogoji za nova delovna mesta. Je tudi bistveno povečanje za področje
turizma.
Albin Kregar (iz usklajevanja)
Predlagal je, da se v proračun nujno uvrsti pločnik Podgora, četudi se ga gradi po fazah. Nujno potrebno
je tudi pričeti z gradnjo pločnika Hruševec. Če ga ni možno umestiti v proračun za leto 2016 pa predlaga,
da se ga uvrsti v prvi rebalans v prihodnjem letu, ko bodo bolj znani prihodki.

