
3. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

1000 - OBČINSKA UPRAVA 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

OB156-08-0003 - Dejavnost občinske uprave 

Namen in cilj 

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehničen in administrativne naloge za 
župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor. Podprogram Razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, zajemajo stroške tekočega 
vzdrževanja upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 
Dolgoročni cilji podprograma so racionalno gospodarjenje s prostori, ki so v lasti Občine 
Dobrovnik. To pomeni, da se vzdrževanje in nakupi novih oprem izvaja v okviru danih 
proračunskih zmožnosti s ciljem zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Cilj je prav tako 
usmerjenost v polno zasedenost prostorov in pridobitev sredstev iz najemnin. V proračunu smo 
predvideli sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme in nakup zemljišč .  

 

Vrednost programa v letu 2012 je znašala 14.376,99 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali 

v višini 

5.548,17 EUR.  

 

Stanje projekta 

Projekt Dejavnost občinske uprave je bil nastavljen za leto 2012. 

 

OB156-08-0004 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Namen in cilj 

Podprogram razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, 
zajemajo stroške tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, 
investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup 
prevoznih sredstev. V proračunu predvidevamo sredstva za investicijska vzdrževanja in obnove 
poslovnih prostorov, zaradi nemotenega opravljanja del in nalog občinske uprave.  

 

Vrednost programa v letu 2012 je znašala 2.500,00 EUR.  Teh odhodkov v letu 2012 nismo 

realizirali. 

 

Stanje projekta 

Projekt Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je bil nastavljen za leto 2012 in je 
predvideval investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov. 



07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB156-11-0004 - CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

Namen in cilj 

CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE je projekt v katerem so bo v prihodnosti na področju 
občine Dobrovnik lahko zagotavljalo, tako po logistični kot po organizacijski in strokovni 
usposobljenosti kompletno preventivno in operativno varovanje, zaščita in reševanje. 

Projekt je zastavljen dolgoročno,  zato ga bomo na osnovi  idejne zasnove izvajali  po fazah, tako 
kot bomo za to imeli dovolj meddruštvenega sodelovanja in zagotovljena finančna sredstva. 
Osnovni namen je, da se zagotovi vsebina dela Centra in zagotovijo primerna lokacija in objekt.  
Po dosedanjih pogovorih je lokacija Dobrovnik 248  sicer v lasti KS Dobrovnik, ustrezna lokacija, 
vendar bo potrebno urediti poleg pisarn še ustrezne garaže.  

 

Vrednost projekta v letu 2012 znaša 2.000,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v višini 

1.541,28 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekti se pripravljajo in so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB156-11-0005 - KOMASACIJE 

Namen in cilj 

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek v katerem se zemljišča na določenem 
območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena 
zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna 
in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Koristi 
komasacijskega postopka za lastnike zemljišč in z tem posledično tudi za celotno območje oziroma 
občino so: - večje parcele in z tem cenejša obdelava oziroma večja možnost oddaje ali prodaje 
oziroma pridobitve državnih subvencij, - dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno 
kmetijsko mehanizacijo, - urejeno lastniško stanje, - urejeno stanje v geodetskih evidencah in z tem 
odpravljeni problemi v zvezi z določitvami gerkov, - meje parcel so točno določene z mejnimi 
znamenji, - zaradi povečanja parcel pa je vse manj neobdelane zemlje, s tem pa se preprečuje 
širjenje gozdov na kmetijska zemljišča.  

 

Vrednost projekta v letu 2012 znaša 14.160,00 EUR. Teh odhodkov v letu 2012 nismo realizirali. 

 

Stanje projekta 

Projekt Komasacije je bil  nastavljen za leta 2012, 2013, 2014 in 2015. 

 

 

 

 



13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB156-11-0003 - Ureditev ceste in ulične razsvetljave v romskem naselju  

Namen in cilj 

Investicija predstavlja II. Fazo ciljne obnove lokalne cestne in druge osnovne komunalne 
infrastrukture v romskih naseljih občine Dobrovnik. Projekt bo vplival na izboljšanje bivalnih 
pogojev Romov in drugih sokrajanov ter na kakovosti življenja na podeželju, na zmanjšanje 
odseljevanja ljudi iz teh krajev, na zmanjšanje razlik med podeželjem in urbanimi središči, na 
izboljšavo prometne povezave z večjimi mesti, na razvoj turistične infrastrukture. 

 

V letu 2012 smo te odhodke realizirali v višini 71.513,55 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt je bil nastavljen za leto 2012. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB156-10-0003 - VIA SAVARIA 

Namen in cilj 

V okviru projekta želimo v Info središču ob Bukovniškem jezeru urediti sejni in razstavni prostor. 
V razstavnem prostoru bomo organiziranim skupinam turistov, predvajali kulturne in turistične 
znamenitosti Martinove poti, organizirali srečanja slovenskih in madžarskih partnerjev ter izvajali 
konference. Oglasne table v Info središču bodo zagotavljale stalno razstavo na temo Sv. Martina. 
Urejene postojanke ob poti Sv. Martina bodo obiskovalce usmerjale in preko informacijskih tabel 
nudile potrebne informacije. Na teh lokacijah bodo po zaključku projekta na razpolago razna 
promocijska gradiva.  

 

Vrednost programa v letu 2012 znaša 23.700,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v 

višini 23.963,90 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Via Savaria je bil nastavljen za leti 2011 in 2012 ter predvideva ureditev "Martinove poti", 
informiranje obiskovalcev in ureditev info pisarne in počivališč. 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB156-08-0010 - Izdelava občinskega prostorskega načrta 

Namen in cilj 

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve 
prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov 
občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter 
podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Cilji projekta so zagotavljanje trajnostnega 
in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlage za realizacijo investicijskih 



namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Glavni cilji so: - 
kvalitetne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli 
občine, na območju katerih so načrtovane - celovite in skladne vsebine strateških in izvedbenih 
aktov - poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine. Cilj 
projekta je prav tako, da v sodelovanju s podjetjem, ki je za to usposobljeno sprotno usklajujemo 
bazo stavbnih zemljišč, ki je osnova Davčni upravi RS, da obračuna letno nadomestilo za stavbna 
zemljišča in zaključek priprave občinskega prostorskega načrta ter njegova uveljavite. Dolgoročni 
cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju področja proračunske porabe to je usklajena baza 
stavbnih zemljišč.  

 

Vrednost programa je v letu 2012 znašala 5.000,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v 

višini 3.000,00 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Izdelava občinskega prostorskega načrta je bil nastavljen za leta 2008, 2009, 2010, 2011 in 
2012 in predvideva izdelavo usklajene baze stavbnih zemljišč in kvalitetno rešitev načrtovanih 
prostorskih ureditev. 

 

OB156-09-0004 - Kataster komunalnih vodov 

Namen in cilj 

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve 
prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov 
občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter 
podpisa pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občina Dobrovnik planira v letu 2010 in 
2011 izdelavo naslednjih katastrov komunalnih vod: - kataster cest - kataster javne razsvetljave - 
kataster vodovoda.  

 

Vrednost programa v letu 2012 znaša 3.500,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v 

višini 1.482,00 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Kataster komunalnih vodov je bil nastavljen za leta 2010, 2011, 2012 in 2013 ter 
predvideva izdelavo usklajene katastre za ceste, javno razsvetljavo in vodovod. 

 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB156-08-0009 - Prenova Zdravstvene postaje Dobrovnik 

Namen in cilj 

Občina Dobrovnik je dne 29.06.2009 podpisala Pogodbo št. C2711-09Y00413 o sofinanciranju 
investicije v javni zdravstveni zavod na primarni ravni z Ministrstvom za zdravje. Osnovni pomen 
zdravstvene postaje v Dobrovniku je v oskrbi prebivalstva z zdravstvenimi storitvami, ki dajejo 
varnost in pozitivno vplivajo tudi na stalnost naselitve v demografsko ogroženih, obmejnih 
območjih države. Dobrovniška zdravstvena postaja je manjša organizacijska enota javnega 
zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma Lendava. Postaja zaposluje zdravnika splošne prakse, 
medicinski sestri (ena za patronažo), laboranta in čistilko. Dvakrat tedensko gostuje zobozdravnik 



iz ZD Lendava. V prostoru poleg zdravstvene postaje Dobrovnik deluje tudi Lekarna - Pomurske 
lekarne, ki je tudi predmet investicije. Cilj investicije je prenova - izgradnja in funkcionalna 
ureditev stavbe za namen zdravstvene postaje in lekarne na obstoječi, primerni lokaciji. Bistveni 
pomen investicije je v funkciji oskrbe prebivalstva z osnovno zdravstveno službo na demografsko 
ogroženem, obmejnem območju Slovenije. Obnova - izgradnja zgradbe bo zagotovila kakovostno 
izvajanje zdravstvene dejavnosti kar bo pozitivno vplivalo na splošne življenjske razmere 
prebivalstva in razvoj naselja.  

Vrednost projekta je v letu 2012 znašala 15.165,72 EUR, vrednost projektne dokumentacije v letu 
2012 pa je znašala 4.680,00 EUR. V letu 2012 smo projekt realizirali v višini 13.013,11 EUR, 

projektno dokumentacijo pa v višini 5.580,00 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Prenova Zdravstvene postaje Dobrovnik je predvideval izgradnjo in funkcionalno ureditev 
stavbe za namen zdravstvene postaje in lekarne. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB156-09-0009 - Celostna obnova kulturnega doma Dobrovnik I. faza 

Namen in cilj 

Investicija v obnovo in modernizacijo kulturnega doma bo omogočila dolgoročni trajnostni razvoj 
na območju, izkazoval se bo tudi regijski učinek investicije, saj se bodo posredno odprle možnosti 
za nadaljnji gospodarski razvoj, razvoj turizma (sekundarni viri - gostinske dejavnosti) in odprla 
nova delovna mesta. Bistveno bo prispevala k razvoju obstoječe kulturne ustvarjalnosti kot 
razvojnega potenciala, saj bo omogočala ohranitev obstoječega (gledališke predstave, filmske 
predstave) in širitev kulturnega delovanja (koncertne prireditve) in čezmejnega kulturnega 
programa (program madžarske manjšine in Romov). Izvedba projekta oziroma investicije v 
celostno obnovo KD I. faza in modernizacijo kulturnega doma bo prispevala k povezovanju 
različnih kulturnih dejavnosti (gledališka umetnost, filmska in glasbena umetnost ter multimediji), 
prav tako bo omogočila povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, saj je bilo doslej 
potrebno številne obiskovalce odkloniti, zaradi nezadostne kapacitete večje dvorane. Projekt 
prinaša številne pozitivne družbeno - ekonomske učinke. Teh pogosto ni mogoče denarno 
ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na življenje 
krajanov, območja in regije. Z obnovo kulturnega doma, v katerem se bodo odvijale nove vsebine, 
bodo ustvarjeni pogoji za izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev občine in okolice.  

 

Vrednost programa v letu 2012 je znašala 188.338,80 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali 

v višini 188.338,80 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt "Celostna obnova kulturnega doma Dobrovnik I. faza " je bil nastavljen za leti 2011 in 
2012 in predvideva: - celostno ureditev zunanjščine (streha in fasade ter vhodi) - dokončanje 
vzdrževalnih in dodatnih gradbenih del v pritličju (nivelacija tlaka in ureditev protipoplavnih 
ukrepov) do postavitve notranje opreme skladno s programom - ureditev dostopnosti za invalide 
(klančine in dvigala). Projekt se je v letu 2012 zaključil. 

 



19039001 - Osnovno šolstvo 

OB156-08-0013 - Projektna dokumentacija-vrtec pri DOŠ Dob. 

Namen in cilj 

Podprogram Osnovno šolstvo zajema sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah, druge 
materialne stroške, dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, 
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. Občina Dobrovnik tudi v letu 2010 predvideva v 
proračunu izdatke za načrt in projektno dokumentacijo za Vrtec Dobrovnik. Cilji projekta so: - 
zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v 
okviru racionalno oblikovanega obsega - zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti 
predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi - zagotovitev kvalitetnega 
programa, ki bo zadovoljil potrebe staršev in otrok - povečati vključenost otrok v vrtec.  

 

Vrednost programa v letu 2012 znaša 2.000,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v 

višini 1.000,00 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Projektna dokumentacije - vrtec pri DOŠ Dobrovnik predvideva dokončanje izdelave 
projekta do faze pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

 

5000 - REŽIJSKI OBRAT 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

OB156-10-0005 - TOPLOVODNO OMREŽJE DOBROVNIK 

Namen in cilj 

Predvidena je gradnja podzemnega toplovodnega omrežja za potrebe ogrevanja stavb v naselju 
Dobrovnik. Kot primarni vir se bo uporabila toplotna energija iz obstoječe geotermalne vrtine, ki že 
ima dovoljenje za obratovanje. Za leto 2011 so predvidene naslednje aktivnosti: - projektna 
dokumentacija. 

 

Vrednost programa je v letu 2012 znašala 2.447,17 EUR. V letu 2012 teh odhodkov nismo 

realizirali. 

 

Stanje projekta 

Projekt Toplovodno omrežje Dobrovnik je bil nastavljen za leti 2011 in 2012 in predvideva 
izvedbo projektne dokumentacije toplovodnega omrežja za potrebe ogrevanja. 

 



13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB156-08-0007 - Investicije v prometno ureditev 

Namen in cilj 

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške Investicije v prometno ureditev, zajemajo stroške cenitev, 
izgraditev pločnikov in investicijsko vzdrževanje drugih cest po potrebi. Zagotavljanje prometne 
varnosti je zelo odgovorna in pomembna obveza občine. Tako se v skladu z finančnimi možnostmi 
vsako leto sanirajo, obnavljajo in z asfaltno prevleko urejajo javne poti in občinske ceste. V prvem 
planu so ceste, ki so bile poškodovane v času izgradnje kanalizacijskega omrežja v Strehovcih, 
Žitkovcih in Dobrovniku in nato še ostale ceste.  

 

Vrednost programa je v letu 2012 znašala 15.650,67 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali 

v višini 17.436,75 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bil nastavljen za tekoče  leto in 
predvideva investicijska vzdrževanja poškodovanih cest. 

OB156-10-0001 - UREJANJE VAŠKIH JEDER I. 

Namen in cilj 

Namen projekta je ohranjanje avtohtone podobe občine in njenih naselij, skrb za varnost 
prebivalcev in njenih obiskovalcev ter ohranjanje kulturne dediščine podeželja. Ohranjanje 
kulturne dediščine bo pripomoglo k ozaveščanju širše javnosti ter k privabljanju turistov in s tem k 
večji prepoznavnosti krajev in s tem k hitrejšemu razvoju občine. S predlagano investicijo 
nadaljujemo pozicioniranje Občine Dobrovnik na regionalni in mednarodni turistični zemljevid. 
Investicija, ki bo med drugim zajemala tudi ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in 
izdelkov ter postavitev urbane opreme, kot so info table (zemljevid občine, teksti, ), bo v prvi vrsti 
omogočila lažje dogajanje v vaških središčih. Tu se bodo odvijale vaške igre zlasti okoli pitnikov 
pred Zdravstvenim domom, mednarodne vinogradniške igre, razna gasilska tekmovanja, urjenje 
civilne zaščite in romarska srečanja.  

 

Realizacijo investicije smo v letu 2012 predvidevali v višini 96.727,80 EUR. V letu 2012 smo te 

odhodke realizirali v višini 81.152,11 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Celostna obnova vaških jeder Občine Dobrovnik je bil nastavljen za leti 2012 in 2013 in 
predvideva ureditev vaških jeder v občini. Projekt naj bi se v letu 2012 zaključil. 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB156-09-0005 - Izgradnja CERO 

Namen in cilj 

Vsebina podprograma Zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, 
nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih 
odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in 



odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez 
uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno 
obremenitev voda, zraka in tal. Prav tako ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, predelavo in 
odstranjevanje odpadkov. Že v letu 2009 je Občina Dobrovnik podpisala medobčinsko pogodbo o 
sofinanciranju izgradnje in obratovanja Regijskega centra "Zbirno - sortirni center za odpadke 
Puconci". Občine podpisnice bodo sofinancirale izvedbo Centra za ravnanje z odpadki - II. Faza, ki 
zajema razširitev odlagališča z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za 
mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega 
centra.  

 

Vrednost projekta je v letu 2012 znašala 14.839,76 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v 

višini 11.867,04 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Izgradnja CERO je bil  nastavljen tudi za leta 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 ter v teh letih 
predvideva tudi dokončanje projekta. 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB156-08-0008 - Investicijsko vzdrževanje vodovoda 

Namen in cilj 

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za 
oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik 
pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda na območju Občine Dobrovnik. Občina Dobrovnik zagotavlja sredstva v letu 2010 za 
program oskrbe z vodo za izvajanje tistih zakonskih obveznosti, s katerimi bomo zagotavljali redno 
obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodovodnimi zajetji in nadzor nad zdravstveno 
ustreznostjo pitne vode. Tako v letu predvidevamo tudi izdatke za analizo vode na vseh 
vodovodnih zajetjih. Pri investicijskem vzdrževanju vodovodnega črpališča načrtujemo izdatke za 
tekoče in investicijsko vzdrževanje.  

 

Vrednost programa je v letu 2012 znašala 5.000,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali v 

višini 7.009,49 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Investicijsko vzdrževanje vodovoda je bil nastavljen za leto 2012 in predvideva razna 
investicijska vzdrževanja. 

 

OB156-09-0001 - Pomurski vodovod 

Namen in cilj 

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za 
oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik 
pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda na območju Občine Dobrovnik. Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in 
distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom. Pojem "odvajanje 



odpadne vode" pa obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, 
gospodarstva in drugih porabnikov. Dolgoročni cilji so: - zagotovitev optimalne oskrbe z 
neoporečno pitno vodo prebivalstva - zaščita in vzdrževanje obstoječih vodnih virov - tekoče 
vzdrževanje vodovodnega zajetja - tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča. V projekt Pomurski 
vodovod je vključena tudi Občina Dobrovnik. Vrednost celotne investicije znaša 2.983.443,00 
EUR.  

 

Vrednost programa je v letu 2012 znašala 10.000,00 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali 

v višini 10.560,52 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Pomurski vodovod je bil nastavljen za leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 in v teh letih se 
predvideva tudi dokončanje projekta. 

 

OB156-09-0007 - Kom. uredit. kmet.- poslov cone Dobrovnik 1. faza 

Namen in cilj 

Komunalna ureditev v kmetijsko - poslovni coni Dobrovnik ni v ustreznem stanju, v javnem 
interesu pa je, da se izgradi kanalizacija s priključki in nadgradnja čistilne naprave, vodovod ter 
izvede rekonstrukcija ceste odseka 7 in pločnika k cesti 7 (po izgradnji fekalne kanalizacije). Z 
investicijo se bo zagotovilo kakovostno urejeno ter zanimivo poslovno okolje. Kmetijsko - 
poslovna cona Dobrovnik z obstoječimi in potencialnimi novimi poslovnimi subjekti postaja 
zanimiva tudi zaradi novih in naravno prijaznih tehnologij. Ustvarja pa se tudi novo področje 
poslovno izobraževalnega turizma regije, države in osrednje Evrope. Komunalna ureditev 
kmetijsko poslovne cone zajema ožje in širše območje urejanja. Predvsem zaradi ustvarjanja 
urejenosti širšega območja tega okolja, pa se bo v prvi fazi urejalo le najnujnejša dela, ki bodo 
zagotavljala osnovne pogoje dela in življenja na tem področju. Investicija je z vidika zagotavljanja 
osnovnih pogojev dela in življenja na obravnavanem območju nujna. Poleg tega načrtovana 
investicija pospešuje gospodarski razvoj občine, saj bo prostor primeren za razvoj novih kmetijskih 
in drugih poslovnih dejavnosti, kar pa bo ustvarilo nova delovna mesta. Glede na izhodišča 
regionalnega razvojnega programa in razvojnih usmeritev Občine Dobrovnik lahko povzamemo 
naslednje cilje investicije: - dolgoročno izboljšanje stanja okolja - izboljšanje kvalitete dela - vpliv 
na dolgoročno strokovno izobraževanje v širšem okolju - vpliv na zaključevanje komunalne 
infrastrukture širšega okolja - s komunalno ureditvijo kmetijsko poslovne cone Dobrovnik bodo 
ustvarjeni takojšnji pogoji za zagon novih podjetij in razširitev obstoječih - možnost preizkušanja 
in izkoriščanja okolju prijaznih tehnologij - vzpostavljanje osnovnih okvirjev za nadaljnjo širitev 
turizma in podjetništva v kraju.  

 

Vrednost programa je v letu 2012 znašala 410.893,90 EUR. V letu 2012 smo te odhodke realizirali 

v višini 399.606,11 EUR. 

 

Stanje projekta 

Projekt Komunalna ureditev v kmetijsko poslovni coni Dobrovnik je bil nastavljen za leta 2011, 
2012 in 2013 ter predvideva ureditev komunalne infrastrukture v kmetijsko poslovni coni 
Dobrovnik ( odkup zemljišč, izgradnja fekalne kanalizacije s priključki, nadgradnja čistilne 
naprave, rekonstrukcija oz. sanacija ceste odseka 7 ter pločnika k cesti odseka 7, izgradnja 
vodovoda). Projekt naj bi se v letu 2012 zaključil. 

 


