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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 letošnjem letu si ne bo Občinska uprava Občine Straža opremljala prostorov za svoje delovanje.
Občina pomaga sofinancirati tudi vzdrževanje kulturnih, sakralnih in vaških objektov in domov. Javili
smo se na razpis za obnovo kulturnega doma v Straži, ki ga bo treba iz financirati in zaključiti v enem
letu, če bomo uspešno pridobili sredstva in v občinski upravi zaposliti dva delavca..
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:
Nabavljene imamo računalnike, izdelana omrežja, v najemu imamo fotokopirni stroj, potrebno pa je
nabavili 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 še odkup nekaterih zemljišč, vezanih na izvedbo investicij:
izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste R2 - 419 Vavta vas – Potok in pločnikov ob občinskih cestah
(Resa-Novomeška, Na žago-Sela in druge potrebe). Odkup zemljišč se predvideva tudi v primerih
vzpostavljanja javnega dobra (javnih poti in lokalnih cest) in zemlje ob mostu v Lokah, kjer je izvajalec
izvedel črpališče za fekalno kanalizacijo na privatnem zemljišču brez dovoljenja lastnika in v nasprotju
z gradbeno dokumentacijo. V letošnjem letu je predviden tudi izdelava 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. Predvideva se:
− Obnova kulturnega doma v Straži
− Izgradnja vodovoda Nova gora
− Državna cesta Vavta vas – Jurka vas (tretja etapa in verjetno prva)(cesta, avtobusna
postajališča, pločnik, javna razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija ter)
− Izgradnja pločnika in kolesarske steze Resa – Novomeška cesta (vodovod in javna razsvetljava)
− Dokončanje začetih investicij (Vodovod Drganja sela, Kanalizacija Volavče, širitev pokopališča
Vavta vas in drugo)
− Izvajanje manjših investicij in rekonstrukcij interventnega značaja
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