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NAČRTA NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2009

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom Zakona o javnih financah zajema osnovna sredstva za
delovanje neposrednega uporabnika – v primeru majhnih občin je to samo občinska uprava. Prikazuje
seznam za nabavo osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga v letu na katero se proračun
nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednega uporabnika – občinske uprave. V
njem se tudi izkaže odplačni sistem pridobitve lastninske pravice in zakup osnovnih sredstev,
investicijsko vzdrževanje in obnova osnovnih sredstev.
Zgradbe in prostori: V letu 2009 si bo Občinska uprava Občine Straža še opremila prostore za svoje
delovanje, vendar so ta sredstva majhna. Občina bo pomagala sofinancirati tudi vzdrževanje kulturnih,
sakralnih in vaških objektov in domov. Predvidena je obnova Kulturnega doma v Straži s pomočjo
sredstev državnega proračuna, saj smo se javili na razpis kmetijskega ministrstva. Planirano je tudi
sofinanciranje – pomoč pri restavriranju in obnovi baročnih oltarjev v cerkvi Marije tolažnice žalostnih
na Drganjih selih. Cerkev spada v zaščitene sakralne objekte, kot nepremična kulturna dediščina tipa
sakralne stavbne dediščine, razglašena za spomenik.
Prevozna sredstva: Občina nima službenih vozil in jih letos tudi ne načrtuje. Zaposleni naj bi
uporabljali svoje osebne avtomobile, občina pa naj bi plačevala potne stroške.
Informacijska oprema in storitve: Leta 2007 in 2008 smo nabavili nove računalnike, izdelali omrežja,
vzeli v najem fotokopirni stroj, montirali projektor ter nabavljamo TV kamero. Potrebno bo še dopolniti
ustrezno programsko opremo. Predvideni so tudi manjši odhodki za najem in vzdrževanje
informacijskega sistema in programske opreme.
Druga oprema:
Zemljišča in naravna bogastva: Planira se nadaljevanje odkupa preostalih potrebnih zemljišč,
vezanih na izvedbo investicij: izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste R2 - 419 Vavta vas - Potok.
Odkup zemljišč se predvideva tudi v primerih vzpostavljanja javnega dobra (javnih poti in lokalnih
cest), prav tako planiramo nakup parcel na katerih stoji Mladinski dom na Drganjih selih in sicer par.št.
2170/7 (36 m2), del parcele št. 2170/4 (cca 120 m2) in *stp 152/3 (cca 47 m2), vse tri K.o. Jurka vas.
Prav tako imamo namen odkupiti parcelo na ovinku pri stari žagi in sicer parcelo številka 895/24, K.o.
Gorenja Straža v izmeri 180 m2. V letu 2009 je predvideno dokončanje Podrobnega prostorskega
načrta za Gospodarsko cono Zalog. Predvideva se tudi odkup po »predkupni pravici« zemlje za
Gospodarsko cono Zalog, ki naj bi jo delno financirali iz proračuna, delno po na podlagi predkupne
pravice bodočih investitorjev. Možen je tudi nakup oziroma odplačilo odškodnin, ki bodo povezane z
investicijami vključene razvojne programe.
Druga osnovna sredstva: Investicije v komunalno in cestno infrastrukturo se bo izvajala po načrtu
razvojnih programov. Investicije predstavljajo povečanje osnovnih sredstev Občine Straža.
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