
Ident. projekta:

OB156-10-0006

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

VRTEC DOBROVNIK

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-10-0006

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2011

Datum konca financiranja: 31.12.2013

Nosilni podprogram:

19029001 - Vrtci

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 1.000.000

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo

Skupaj proračunski viri  (2): 1.000.000

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 1.000.000

Ident. projekta:

OB156-11-0002

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

UREJANJE VAŠKIH JEDER - STREHOVCI, ŽITKOVCI

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-11-0002

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:

Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:

1.000.000

0

1.000.000

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2012

Datum konca financiranja: 31.12.2013

Nosilni podprogram:

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 327.214

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 327.214

Ident. projekta:

OB156-11-0003

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Ure. ceste in ul. razs.v rom. naselju II v Dobro.

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-11-0003

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

327.214

0

327.214

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2012

Datum konca financiranja: 31.12.2014

Nosilni podprogram:

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 71.514

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 71.514

Ident. projekta:

OB156-11-0004

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-11-0004

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

71.514

0

71.514

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2012

Datum konca financiranja: 31.12.2014

Nosilni podprogram:

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 199.541

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 199.541

Ident. projekta:

OB156-11-0005

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

KOMASACIJE

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-11-0005

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

199.541

0

199.541

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2012

Datum konca financiranja: 31.12.2015

Nosilni podprogram:

11029003 - Zemljiške operacije

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 1.629.120

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 1.629.120

Ident. projekta:

OB156-08-0003

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Dejavnost občinske uprave

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-08-0003

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

1.629.120

0

1.629.120

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2008

Datum konca financiranja: 31.12.2015

Nosilni podprogram:

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim z

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 320.070

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 320.070

Ident. projekta:

OB156-08-0004

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Razpolaganje  in upravljanje z obč. Premoženjem

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-08-0004

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim z

Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

320.070

0

320.070

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2009

Datum konca financiranja: 31.12.2015

Nosilni podprogram:

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim z

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 57.432

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 57.432

Ident. projekta:

OB156-08-0007

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Investicije v prometno ureditev

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gr

Ident.starega proj.:

OB156-08-0007

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim z

Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

57.432

0

57.432

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2008

Datum konca financiranja: 31.12.2015

Nosilni podprogram:

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 237.277

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 237.277

Ident. projekta:

OB156-08-0008

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Investicijsko vzdrževanje  vodovoda

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 01.01.2008

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del: 01.09.2009

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

237.277

0

237.277

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2008

Datum konca financiranja: 31.12.2015

Nosilni podprogram:

16039001 - Oskrba z vodo

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 77.213

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 77.213

Ident. projekta:

OB156-08-0009

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Prenova Zdravstvene postaje Dobrovnik

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-08-0009

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2013

77.213

0

77.213

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2006

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 455.093

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 455.093

Ident. projekta:

OB156-08-0010

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Izdelava občinskega prostorskega načrta

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-08-0010

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 01.01.2007

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del: 01.07.2009

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2010

455.093

0

455.093

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2008

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 66.000

Vrednost proračunskih virov: 46.000

Vrednost ostalih virov: 20.000

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 87.500

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 87.500

Ident. projekta:

OB156-08-0013

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Projektna  dokumentacia-vrtec pri DOŠ Dob.

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-08-0013

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2010

87.500

0

87.500

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.12.2009

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

19039001 - Osnovno šolstvo

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 60.944

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 60.944

Ident. projekta:

OB156-09-0001

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Pomurski vododvod

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 01.12.2008

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del: 01.01.2009

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2010

60.944

0

60.944

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2010

Datum konca financiranja: 31.12.2017

Nosilni podprogram:

16039001 - Oskrba z vodo

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 2.979.988

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 2.979.988

Ident. projekta:

OB156-09-0002

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Investicije v prometno ureditev

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-09-0002

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 01.08.2008

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del: 01.01.2010

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2013

2.979.988

0

2.979.988

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.07.2010

Datum konca financiranja: 31.12.2015

Nosilni podprogram:

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 1.306.909

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 1.306.909

Ident. projekta:

OB156-09-0004

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Kataster komunalnih vodov

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 31.12.2008

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del: 01.01.2010

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

1.306.909

0

1.306.909

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2009

Datum konca financiranja: 31.12.2013

Nosilni podprogram:

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 10.000

Vrednost proračunskih virov: 10.000

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 20.559

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 20.559

Ident. projekta:

OB156-09-0005

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Izgradnja CERO

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2010

20.559

0

20.559

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

IZGRADNJA IN OBRATOVANJE REGIJSKEGA CENTRA "ZBIRNO - SORTIRNI CENTER ZA ODPADKE PUCONCI"

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 13.02.2009

Datum konca financiranja: 31.12.2013

Nosilni podprogram:

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 78.202

Vrednost proračunskih virov: 78.202

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 74.206

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 74.206

Ident. projekta:

OB156-09-0007

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Kom. uredit. kmet.- poslov cone Dobrovnik 1. faza

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-09-0007

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 16.12.2009

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa: 31.12.2012

74.206

0

74.206

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2010

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

16039001 - Oskrba z vodo

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 349.524

Vrednost proračunskih virov: 349.524

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 846.280

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 846.280

Ident. projekta:

OB156-09-0008

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

Vidov dom

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-09-0008

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 16.12.2009

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

846.280

0

846.280

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2010

Datum konca financiranja: 31.12.2014

Nosilni podprogram:

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 180.000

Vrednost proračunskih virov: 180.000

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 315.899

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 315.899

Ident. projekta:

OB156-09-0009

Uporabniška šifra:

1000

Kratek naziv:

Celostna obnova kulturnega doma Dobrovnik I. faza

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

INVV - Investicijsko vzdrževanje

Ident.starega proj.:

OB156-09-0009

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 16.12.2009

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

315.899

0

315.899

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

KULTURNI DOM

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2011

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

18039005 - Drugi programi v kulturi

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 395.352

Vrednost proračunskih virov: 395.352

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 405.513

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 405.513

Ident. projekta:

OB156-10-0001

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

UREJANJE VAŠKIH JEDER I.

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

INVG - Investicija z gradnjo

Ident.starega proj.:

OB156-10-0001

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 31.07.2010

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 27.10.2010

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

405.513

0

405.513

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2010

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 600.000

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 358.728

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 358.728

Ident. projekta:

OB156-10-0002

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

BUKOVNIŠKI JEZ

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

INVV - Investicijsko vzdrževanje

Ident.starega proj.:

OB156-10-0002

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP): 01.01.2010

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 01.01.2011

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del: 01.09.2012

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

358.728

0

358.728

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2014

Datum konca financiranja: 31.12.2014

Nosilni podprogram:

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 190.727

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 190.727

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 190.727

Ident. projekta:

OB156-10-0003

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

VIA SAVARIA

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

Aktiven

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-10-0003

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 1000 - OBČINSKA UPRAVA Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

190.727

0

190.727

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2011

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 34.500

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 40.164

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 40.164

Ident. projekta:

OB156-10-0005

Uporabniška šifra:

Kratek naziv:

TOPLOVODNO OMREŽJE DOBROVNIK

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Status projekta:

V pripravi

Vrsta projekta:

N - Neznana vrsta

Ident.starega proj.:

OB156-10-0005

Osnovni atributi projekta Dinamika financiranja

Projekt sofinancirajo 
tudi druge občine

Projekt sofinancirajo neposredni 
uporabniki državnega proračuna

Tip skrbnika projekta:

Občina

Skrbnik projekta v občini: 5000 - REŽIJSKI OBRAT Državna 
pomo



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

40.164

0

40.164

Kratek naziv v angleškem jeziku:

Tip skrbnika projekta: Skrbnik projekta je:Skrbnik projekta je:

Identifikacija nosilnega projekta:Identifikacija nosilnega projekta:Državna 
pomoč Shema državne pomoči:Shema državne pomoči:



Dolgi naziv v slovenskem jeziku:

Dolgi naziv v angleškem jeziku:

Datum začetka financiranja: 01.01.2011

Datum konca financiranja: 31.12.2012

Nosilni podprogram:

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednost projekta:

Vrednost projekta: 0

Vrednost proračunskih virov: 0

Vrednost ostalih virov: 0

Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:

E-pošta kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Opomba:

Izračunane vrednost iz dinamike financiranjaIzhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:

Skupaj proračunski viri  (2): 2.268

Skupaj ostali viri  (1): 0

Skupaj vsi viri  (3) = (2) + (1): 2.268

Dodajanje projektaŠifrant projektov Preverjanje s posebnim delom 
proračuna

Tiskaj celotni načrt projektov po PROG. klas.



Datumski atributi:

Datum dokumenta identifikacije projekta (DIP):

Datum predinvesticijske zasnove (PIZ): 

Datum lokacijskega načrta (LN): 

Datum lokacijske informacije:

Datum potrditve investicijskega programa (IP): 

Datum gradbenega dovoljenja (GD): 

Datum začetka del:

Datum novelacije investicijskega programa:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Datum končnega obračuna:

Datum prenosa med osnovna sredstva:

Datum predaje v uporabo:

Datum zaključka programa:

2.268

0

2.268

Tiskaj projekt Zaprirt projektov po PROG. klas. Tiskaj VSE projekte


