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PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov se za prihodnje štiriletno obdobje pripravi za projekte in programe
investicijskega značaja (neposredne investicije občine) in za projekte in programe investicijskih
transferov (investicije v javne zavode). Načrt razvojnih programov ni obvezujoč za dejansko izvedbo
planiranih projektov ampak je le programski dokument, ki daje smernice razvoja občine, na katerih se
lahko določi prioriteta pri pripravi potrebnih pogojev za izvedbo projektov (priprava prostorske in
projektne dokumentacije, pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo, kandidiranje na razpisih za
sofinanciranje izvedbenih projektov, …). Načrt razvojnih programov je del investicijskega planiranja.
Investicije so uvrščene v načrt razvojnih projektov na podlagi potrjenih dokumentov identifikacije
investicijskih projektov. Na podlagi tega se za določene investicije (odvisno od višine investicije)
pripravi investicijski načrt, ki skupaj z Obrazcem 3 (usklajenost načrta razvojnih programov z
dejanskimi investicijskimi projekti in njegovimi vrednostmi) predstavlja sestavne dele prijave na različne
razpise. Pred izdajo sklepa o sofinanciranju se postopek oddaje javnega naročila ne sme pričeti.
Pri pripravi Načrta razvojnih programov Občine Straža za obdobje 2009 – 2013 smo izhajali predvsem
iz smernic Regionalnega razvojnega programa za območje JV Slovenije in sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin srednjeročnih in dolgoročnih občinskih planskih dokumentov še bivše Mestne
občine Novo mesto. Upoštevana je bila področna in teritorialna uravnoteženost razvoja občine. Načrt
razvojnih programov temelji predvsem na infrastrukturnem opremljanju občine, ki temelji zlasti pripravi
na črpanju evropskih in državnih sredstev (Finančna perspektiva 2007-2013). Občina Straža je
vključena z vlogami za kohezijska sredstva in sicer Hidravlične izboljšave sistema pitne vode na
Dolenjskem, kjer pričakujemo prijavo v letu 2010. V letu 2009 naj bi bila pripravljena vsa
dokumentacija. Projekt Hidravlične izboljšave sistema pitne vode na Dolenjskem bo poleg sredstev
kohezijskega sklada, črpal tudi sredstva strukturnih skladov. Pričetek gradnje investicij vključenih v
Hidravlične izboljšave sistema pitne vode na Dolenjskem je predviden v 2010. V projektu se vključujejo
le investicije v vodovodni sistem.
Občina Straža je vključena tudi v kohezijski projekt CeROD II., ki naj bi se začel v letu 20010 kot
regijski projekt ločevanja, predelave in deponiranja odpadkov Dolenjske, Posavja in Bele Krajine.
Občina Straža je najmlajša občina, ki se vključuje v Regijske razvojne programe (RRP) Razvoj regij,
kjer naj bi dobili evropska sredstva za Vodovod Nova Gora. Gradnja naj bi se po planu začela
predvidena v 2010 in končala 2011. Pričakujemo 649.000 EUR, v letu več 550.000,00 EUR državnih
sredstev iz regijskih razvojnih programov (RRP).
V NRP smo uvrstili tudi obnovo kulturnega doma v Straži, s katerim smo se javili na razpis Ministrstva
za kulturo in pričakujemo uspek in realizacijo investicije v višini skoraj 2.000.000 EUR v letu 2010.
Rekonstrukcijo državne regionalne ceste R3 – 419/1203 začenjamo letos v letu 2009 in jo bomo
nadaljevali do končanja. Vanjo bo vključen tudi odsek skozi Stražo in Vavto vas. Skozi Stražo naj bi se
začel izvajati že v letu 2010. in nekaj odsekov občinskih cest. Za vodovod Drganja sela
Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih poti, lokalnih cest, javne razsvetljave,
ter pločnika, kolesarske steze, javne razsvetljave in vodovoda na odseku Novomeška cesta – Resa..
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Začeli bomo z dejavnostmi, ki so povezane z dopolnjevanjem zabojnikov in urejanje ekoloških otokov,
urejanjem plakatnih mest in izvedbo enotnega označevanja. Za popolnitev osebne zaščitne opreme pri
obeh prostovoljnih gasilskih društvih so v naslednjem obdobju NRP zagotovljena sredstva za nabavo
potrebnega vozila za PGD Dolenja Straža.. Poleg investicijskega vzdrževanja na javnih prometnih
površinah se predvidevajo tudi nekatere investicije, in sicer i za zamenjavo avtobusnih postajališč.
Izrednega pomena za uravnotežen razvoj občine imajo tudi strateški prostorski dokumenti in izvedbeni
dokumenti. Zato se predvideva dokončanje izdelave in sprejem podrobnega prostorskega načrta za
gospodarsko cono Zalog in nekaj manjših. Za gospodarsko cono Zalog se predvideva tudi nakup
zemljišč. V letu 2010 je predviden tudi zaključek Občinskega prostorskega načrta Občine Straža.
V poglavju NRP je precej manjših, ki sami po sebi ne potrebujejo splošnega komentarja.
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