
OBRAZLOŽITEV REBALANSA NAČRTA  NABAV IN GRADENJ  
V LETU 2014 

 
 
Načrt nabav in gradenj zajema pregled osnovnih sredstev in zajema stroške za nabavo 
osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se 
proračun nanaša, potrebno izvesti za nemoteno  izvajanje nalog proračunskega uporabnika. V 
njem so prikazane zgolj potrebe občinskih organov, ne pa tudi posrednih uporabnikov. Pri 
prikazu potrebnih nabav in gradenj ni pomembno, kje so sredstva za realizacijo Načrta nabav 
in gradenj zagotovljena. V njem se izkažejo odplačilni način pridobitve lastninske pravice in 
zakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnova osnovnih sredstev, ločeno po: 
 

1. zgradbah in prostorih  
2. prevoznih sredstvih 
3. drugi opremi 
4. zemljiščih in naravnem bogastvu 
5. drugih osnovnih sredstvih. 
 

Načrt nabav in gradenj Občine Dobrovnik zajema naslednje načrte: 
1. načrt nabav in gradenj – oprema in prevozna sredstva 
2. načrt nabav in gradenj – investicije in investicijsko vzdrževanje 
3. načrt nabav in gradenj – načrt najemov (zakupov) vključno s finančnim najemom 

(Leasing) 
 
 
A. NAČRT NABAV IN GRADENJ – OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA 
 
Ta načrt zajema nakup prevoznih sredstev, nabavo opreme, nabavo drugih osnovnih sredstev 
in nakup drobnega inventarja. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
 
0603201 – Nakup opreme  
Na tem kontu smo v letu 2014 načrtovali odhodke v višini 8.000,00 EUR in sicer za nakup 
opreme. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 3.600,00 EUR. 

 
 
 
B. NAČRT NABAV IN GRADENJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVANJE 
 
 
Ta načrt zajema investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupe zgradb in prostorov, 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, študije o izvedljivosti projektov, projekte, nadzore 
in zemljišča. 



 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
 
0603206 Nakup zemljišč 
 
Planirana sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč v višini 21.000,00 EUR. V rebalansu 

predvidevamo realizacijo v višini 11.000,00  EUR. 
 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNAL 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
 
1302101 Investicije v prometno ureditev 
 
Pri tej postavki smo planirali izgradnjo pločnika v Občini Dobrovnik v višini 100.000,00 
EUR. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 149.877,15 EUR. 

 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 
 
1502502 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN 
 
V letu 2014 smo načrtovali odhodke za dokončanje projekta Kmetijsko poslovna cona v višini  
177.241,47 EUR. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 243.570,86 EUR. 
 
1502900 Zbiranje in odvoz odpadkov 
 
V letu 2014 smo načrtovali odhodke za dokončanje projekta Zbirni center v višini  16.984,24 
EUR. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 17.420,45 EUR. 
 
 
 
1502904 Izgradnja CEROP 
 
V letu 2014 smo načrtovali odhodke v višini 13.000,00 EUR za sofinanciranje izgradnje  
regijskega centra »Zbirno – sortirni center za odpadke Puconci«. V rebalansu predvidevamo 

realizacijo v višini 9.000,00 EUR. 



 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 
 
 
1602001 Izdelava občinskega prostorskega načrta  
 
Pri tej postavki smo planirali izdatke v višini 13.000,00 EUR za dokončno poplačilo stroškov 
izdelave OPN. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 6.220,00 EUR. 
 
 
 
1602002 Izdelava katastra komunalnih vodov  
 
Pri tej postavki smo planirali izdatke v višini 5.000,00 EUR za izdelavo katastra komunalnih 
vodov. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 5.000,00 EUR. 
 
 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
 
 
 
 
1603502 Investicijsko vzdrževanje  vodovoda in črpališča 
 
Pri tej postavki smo planirali  v letu 2014 izdatke v višini 880.000,00 EUR in sicer za izvedbo 
projekta Pomurski vodovod. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 822.107,33 EUR. 
 
 
 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 Osnovno šolstvo 
 
 
 
 

1903100- Investicijsko vzdrževanje dvojezične osnovne šole Dobrovnik 
 
Občina Dobrovnik je v letu 2014 predvidela v proračunu izdatek za novogradnjo Vrtec 
Dobrovnik v višini 1.099.490,96 EUR. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 



572.488,79 EUR. Prav tako v rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 11.754,00 EUR za 

nadzor pri projektu. 

 

 

 

 
 
C. NAČRT NABAV IN GRADENJ – NAČRT NAJEMOV (ZAKUPOV) VKLJUČNO S 

FINANČNIM NAJEMOM 
 
 
 
 
1502501 Finančni najem 
 
V letu 2014 smo planirali za odplačilo glavnice 81.000,00 EUR za  najeti leasing pri NLB 
Leasingu d.d.. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 81.000,00 EUR. 
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          Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr. 


