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OBČINSKI SVET
OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
ZADEVA:
Načrt nabav in gradenj Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – Rebalans I
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017
Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. in 25. člena
Zakona o javnih financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj.
Načrt nabav in gradenj skladno s Zakonom o javnih financah zajema osnovno
sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za
nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na
katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog
neposrednih uporabnikov. V njej so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov
občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov.
Načrt nabav in gradenj je povezan z načrtom razvojnih programov. V načrt nabav in
gradenj so lahko uvrščene le tiste investicijske nabave in gradnje, ki so uvrščene tudi
v načrt razvojnih programov.
Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za normalno delovanje
neposrednih uporabnikov.
V načrtu se izkažejo:


oprema,



druga osnovna sredstva,



novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,



investicijsko vzdrževanje in obnove,



zemljišča in naravna bogastva,



nematerialno premoženje,



študije, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

1

Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev
Namen
Nakup strojne računalniške opreme

Nakup
opreme
za
tiskanje
razmnoževanje
Nakup telekomunikacijske opreme

Vrednost
9.000 €

in

Nakup pisarniškega pohištva
Nakup drugih osnovnih sredstev
Nakup avtomobilov

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje
ter napeljav
Nakup avdiovizualne opreme
Nakup medicinske opreme in napeljav
Skupaj

500 €
300 €
3.255 €
14.394 €
10.000 €

653 €
2.200 €
2.679 €
42.981 €

Obrazložitev
Nakup treh prenosnih računalnikov
(okvara,
dotrajanost),
nadgradnja
strežnika (varnost, zaščita).
Nakup tiskalnika v primeru okvare že
obstoječih.
Nakup in zamenjava dotrajanih mobilnih
aparatov.
Oprema pisarne, v kolikor bo potrebno,
menjava pisarniških stolov.
Urbana oprema, mrliške vežice.
Za potrebe opravljanja dela občinske
uprave
na
terenu
(opravljanje
komunalnih del).
Nabava in montaža klimatske naprave.
Dvorana v Šmarjeti.
Defibrilator.

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Namen
Novogradnje

Vrednost
1.529.992 €

Rekonstrukcije in adaptacije

237.573 €

Skupaj

Obrazložitev
Novogradnje na področju
kanalizacijskega omrežja,
vodovodnega sistema
ter drugih investicij, ki so
uvrščene
v
posebni
del
proračuna in načrt razvojnih
programov
(hidravlične
izboljšave in drugo).
Investicijsko vzdrževanje
cest, sanacija plazu in druge
rekonstrukcije, ki so uvrščene v
posebni del proračuna ter v
načrt razvojnih programov.

1.767.565 €

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Namen
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Vrednost
60.227 €

Obnove

710 €

Skupaj

60.937 €
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Obrazložitev
Investicijsko vzdrževanje na
področju kanalizacijskega
omrežja, vodovodnega
sistema; investicijsko
vzdrževanje, ki je uvrščeno v
posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov.
Projekt Nordijska hoja na
podeželju.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Namen

Vrednost
1.043.355 €

Nakup zemljišč

Skupaj

Študije o izvedljivosti
investicijski inženiring

Obrazložitev
Nakup zemljišč (področje 13,
14, 15 in 16); letni program
nabave občinskega stvarnega
in
finančnega
premoženja
Občine Šmarješke Toplice za
leto 2017, ki ga obravnava in
sprejema občinski svet.

1.043.355 €

projektov,

Namen
Investicijski nadzor

projektna

dokumentacija,

Vrednost
33.531 €

Investicijski inženiring

23.274 €

Načrti in druga projektna dokumentacija

268.289 €

Plačila drugih storitev in dokumentacije

137.553 €

Skupaj

462.647 €

nadzor

in

Obrazložitev
Pri posameznih investicijah, ki
so uvrščene v posebni del
proračuna in načrt razvojnih
programov.
Pri posameznih investicijah, ki
so uvrščene v posebni del
proračuna in načrt razvojnih
programov.
Pri posameznih investicijah, ki
so uvrščene v posebni del
proračuna in načrt razvojnih
programov.
Pri posameznih investicijah, ki
so uvrščene v posebni del
proračuna in načrt razvojnih
programov.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Namen
Investicijski transferi
nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

Vrednost
82.571 €

Investicijski transferi
javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin
Skupaj

5.000 €

87.571 €
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Obrazložitev
Ohranjanje kulturne
Dediščine (prenos sredstev
javnega razpisa iz leta 2016),
požarna
taksa
(namenska
sredstva
za
prostovoljna
gasilska društva v občini),
namenska sredstva za nakup
vozila PGD Zbure, Šmarjeta.
Zabojniki
(Komunala
Novo
mesto).

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Namen
Investicijski transferi
javnim zavodom

Vrednost
16.300 €

Skupaj

Obrazložitev
Sofinanciranje nakupa opreme
in drobnega inventarja v
osnovni šoli v Šmarjeti, ureditev
in postavitev ograje ob športnih
površinah pri osnovni šoli v
Šmarjeti.

16.300 €

mag. Bernardka Krnc
Županja
Občine Šmarješke Toplice

Pripravila
Damjana Stopar, dipl. ekon.
Računovodja VII/2
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