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NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE STRAŽA
za obdobje 2009 – 2013
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 načrta razvojnih programov 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. Za naslednje leto pa bo novo izhodišče Občinski prostorski načrt Občine Straža in
Strategija razvoja Občine Straža. Za leto 2009 je bila upoštevana 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 se je vključila z vlogami za kohezijska sredstva in sicer projekt
Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na Dolenjskem. Pri tem projektu pričakujemo
80 % sofinanciranje magistralnega vodovoda od »Volavč« do Vavte vasi, od mostu do vodohrama
Gorenja Straža in magistralni vod od Res do vodohrama in sam vodohram Dolenja Straža.
Predvidevajo se tudi izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodnega sistema.
Na razpise Ministrstva za okolje in prostor se bomo skušali vključili z rekonstrukcijo večjega dela
primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja ter izgradnjo kanalizacijskega omrežja v teh
naseljih, ker je eden izmed pogojev za sofinanciranje vodovodnega omrežja tudi zagotovitev odvajanja
odpadnih voda. Sistem financiranja je v tem projektu enak kot pri kohezijskih projektih.
Regijski razvojni programi (RRP) vključuje tudi investicije v vodovod Nova gora, ki naj bi bil s strani
Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj razpisan februarja, Občina Straža pa ima na
njem prioriteto dobljena na podlagi predhodnih razpisov. Če bomo uspešni naj bi pridobili vsaj
320.000,00 EUR evropskih sredstev za koriščenje v letu 2009.
Rekonstrukcijo državne regionalne ceste R3 – 419 in nekaj odsekov občinskih cest naj bi izvajali s
sredstvi proračuna in sredstvi Ministrstva za promet.
Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih poti, lokalnih cest, javne razsvetljave,
ter kanalizacije. Velika postavka je tudi izgradnja siritve pokopališča v Vavti vasi.
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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. Poleg
investicijskega vzdrževanja na javnih prometnih površinah se predvidevajo tudi nekatere investicije, in
sicer rekonstrukcija ceste Vavta vas – Potok (letos nadaljevanje odkupa zemljišč in začetek izgradnje
tretje faze), rekonstrukcija križišča v Straži in državne ceste med obema železniškima prehodoma in
cesto do Novolesa (prihodnje leto projekti in OPPN, ki je pogoj za razlastitev). Sredstva se
predvidevajo tudi 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 2009 je predviden tudi zaključek izdelave strategije razvoja občine.
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