
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK 

SPLOŠNI DEL 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          Vrednost: 2.548.726 EUR 

Skupina vključuje plačila namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih 

osnovnih sredstev - zgradb, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajema izdatke za 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, 

izdatke za nakup zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in 

projektne dokumentacije. 

Največ se je povečal konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, ker smo v rebalans vključili 

nakup nepremičnine na naslovu Na Žago 5 v Straži. 

500 Domače zadolževanje                         Vrednost: 400.000 EUR 

Občina načrtuje v letu 2015 dolgoročno zadolževanje v višini 400.000 EUR. Posojilo bi najeli pri 

Slovenskem regionalnem razvojnem skladu. 

 

 

POSEBNI DEL 

 

13052 Ureditev kombiniranih pločnikov     Vrednost: 4.900 EUR 

V letu 2015 nameravamo pridobiti ustrezno dokumentacijo za začetek gradnje kombiniranih pločnikov. 

Pločnike bi naredili v Rumanji vasi, Pod Srobotnikom, v Dolenji Straži in Stari cesti. 

15010 Rekonstrukcija kanalizacije                Vrednost: 16.556 EUR 

V letu 2015 se pripravlja projektna dokumentacija. Pridobile se bodo vse služnosti, ki so potrebne za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se ga pričakuje konec leta. Izgradnja kanalizacije v Rumanji vasi 

se bo tako predvidoma začela v naslednjem letu. 

15044 Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas                Vrednost: 12.100 EUR 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI. V letošnjem letu bomo pridobili 

tudi vse služnosti, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujemo konec 

letošnjega leta. V naslednjem letu se predvideva  izgradnja fekalne kanalizacije za del vasi med cesto in 

reko Krko ter za investicijski nadzor pri gradnji kanala. 

16036 Vodovod na območju Dolenjske-hidravlične izboljšave           Vrednost: 97.433 EUR 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne 

vode na območju Dolenjske", ki vključuje več dolenjskih občin.  

Po projektu je predvidena izgradnja novih primarnih vodov, posodobitev vodarn Jezero in Stopiče ter 

izgradnja štirih vodohranov, s čimer bodo dosežene hidravlične izboljšave na oskrbi s pitno vodo.  

Na območju občine Straža je predvidena zamenjava omrežja v dolžini 8 km ter izgradnja 100 m3 

vodohrana v Dolenji Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža. 



 

 

V primeru, da občine, ki so soudeležene pri regijskem projektu, ne bodo pridobile sklepa ministrstva o 

sofinanciranju investicije, bodo same (z lastnim financiranjem)  pristopile k izvedbi dela projekta. 

Predvidena sredstva so namenjena za izgradnjo vodarn Jezero in Stopiče.  

16023 Nakup zemljišč v Občini Straža              Vrednost: 36.753 EUR 

Proračunska sredstva so zagotovljena za nakupe zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja 

nepremičnega premoženja Občine Straža, ki niso uvrščena v konkretne projekte v okviru NRP. 

16070 Nakup zemljišč na naslovu Na Žago 5, Straža          Vrednost: 372.100 EUR 

V skladu z odločitvijo občinskega sveta je občina uveljavljala predkupno pravico za nepremičnino na 

naslovu Na Žago 5, Straža. Iz te postavke bo plačana kupnina za navedeno nepremičnino. 

18050 Mlin v Vavti vasi               Vrednost: 135.250 EUR 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mlina (stroški komunalnih storitev...). V letu 2015 se 

predvideva zamenjava strehe in potrebna vzdrževalna dela. Ocenjena vrednost zamenjave ostrešja je 

120.000 EUR. 

19033 Energetska sanacija vrtca v Straži               Vrednost: 59.379 EUR 

Občina se namerava v letu 2015 javiti na razpis ministrstva za energetsko sanacijo stavb. Sredstva so 

namenjena za začetek energetske prenove vrtca v Straži (zamenjava ovoja stavbe, zamenjava stavbnega 

pohištva in kurilnice-peč na lesno biomaso). Investicija se bo zaključila v letu 2016. 

19016 Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka             Vrednost: 4.341 EUR 

V letu 2015 nismo bili uspešni na razpisu Fundacije za šport za posodobitev športnega parka, zato so 

sredstva namenjena izključno za manjšo obnovo športnega igrišča. 

 


