
4 SlajerskiTEDNIK Tednikov objektiv petek . 21.februarja 2014 

Spodnje Podravje • Obcine in stroski informiranja 

Najmanj denarja za spletne strani, 
najvec za prenosnike in casopise 
Svetnlld v veliid veclnl spodnepodravsldh obCln so ie opremljenl s prenosnlml racunalnlld; pravlla 0 tem, ali jlh lahko po Izteku mandata 
kar obdriljo all jlh moraJo vrnltl, pa so zelo razllcna oz. Jlh v veclnl obclnsklh uprav sploh nlmajo. Kar pomenl, da sl svetnlkl tudl po Izteku 
mandata prenosnlke lahko kar obdrilJo ". Stroikl vzdrievanJa prenosnlkov, kJer paC liastajajo, so pray tako breme davkoplaCevalskega 
denarja v obClnsld blagaJnl. 

Sicer pa obcine kar nekaj 
denarja namenjajo tudi za. 
izdaje obCinskib gJasil, ki iz
hajajo zelo razlicno; ponekod 
le enkrat letno, drugod tudi 
vsak mesee, drobiz gre Se .za 
obeinske spletne strani, kar 
nekaj sredstev pa tudi za raz
liene lokaine televizije. 

MOptuj 
Skupni stroski za vzdrle

vanje raeunalniske opreme v 
obcinski upravi MO Ptuj so v 
letu 2013 zn.sali 61.528 evrov. 
Za tekoee vzdriev:ihje so na
menili 1770,15 evra, za teko
ee vzdrlevanje druge opre
me 330,72 evra, 43.211,63 
evra za tekoce vzdrlevanje 
lieenene programske opre
me, 4766,96 evra za tekoce 

. vzdrlevanje strojne raeunal
niske opreme, 292,04 evra za 
tekoee vzdrlevanje operativ
nega informadjskega okolja, 
867,44 evra na najem strojne 
raeunalniske opreme, 5.068 
evrov za najem strojne raCu~ 
nalniSke opreme, 5.068 evrov 
za najem programske racu
nalniSke opreme, 3.764,80 
evra za najem komunikadjske 
opreme in podatkovnih vo
dov, 1.025,50 evra za nakup 
lieenene programske opre
me ' (nadgradnja) ter 430,76 
evra za druge operativne 
odhodke. Za nakup novih 
programov v obCinski upravi 
pa so v preteklem letu skupaj 
namenili 19.661,58 evra,od 
tega jih je 14.760 evrov sta
la MSEA lieenena pogodba 
Microsoft, 4.901,58 evra pa 
druga lieenena in aplikativna 
programska oprema. Za pre
novo strdniskega sistema in 

migracije v virtuaino okolje 
so lani placali 23.669,18 evra, 
3.123,44 evra za nadgradnjo 
enote za arhiviranje podatkov 
ter 958,68 evra za namizno 
raeunalnisko opremo, kar 
skupaj zn.sa 27.751,30 evra. 
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. / Kot pojasnjujejo v upravi 
MO Ptuj, gre za podatke 0 
stroskib delovanja informa
eijskega sistema, ki podpira 
delo obCinske uprave MO 
Ptuj, SOU in mestnih svetni
kov. To je skupaj okrog 120 
delovnih postaj. Deld stro
skov'SOU obCin v Spodnjem 
Podravju je v letu 2013 zn.sal 
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31.034,80 evra. 
Za nakup prenosnih racu

nalnikov za svetnike sedanje
ga mandata je bilo porablje
nih skupaj 10.377,87 evra, 
od t~ga so v letu 2013 za za- . I '~VJ. ~
menJavo dotraJane opreme · .;.;!\\.~ 

namenili 1211,23 evra. V letu 
2010 so kupili 14 prenosnih 
raeunalnikov . l.enovo Thin
kPad SL510 z Windows 7. Za 
nakup enega so placali 654,76 
evra. Sieer pa so leta 2008 
kupili 29 prenosnih racunal
nikov HP 6720S z Windows 
XP Professional, za posame
znega so odsteli 747,08 evra. 
Z iZtekom mandata svetniki, 
ki so bili ponovno izvoljeni, 
prenosnike obdrlijo in jih 
naprej uporabljajo. Svetniki, 
ki jim je mandata potekel in 
niso bili ponovno izvoljeni, 
labko prenosne racunalnike 
obdrlijo ali jih vrnejo. Novo
izvoljeni svetniki praviloma 
prejmejo nove prenosne ra
eunainike. V letu 2014 je svoj 
prvi svetniski mandat zaeelo 
14 svetnikov, toliko je bilo v 
letu 2010 tudi kupljenih no-

vih prenosnih racunainikov. 
Za vzdrzevanje svoje sple

tne strani je MO Ptuj v letu 
2013 porabila 2.417,60 evra. 
Skladno z nacnom je v lan
skem letu izSlo 12 stevilk 
Ptujcana, od ega je ena kot 
dvojna stevilka ter 15 stevilk 
Uradnega vestnika MO Ptuj, 
ki je priloga Ptujcana. Ptujean 
in priloga Uradni vestnik MO 
Ptuj izhajata meseeno, Uradni 
vestnik labko izide tudi sarno
stojno. Za tiskanje in druge 
stroske izdajanja Ptujcana 
s prilogo Uradni vestnik je 
bilo v letu 2013 porabljenih 
75.000 evrov, 

Za sofrnaneiranje lokalnih 
TV-programov, SIP TV in 
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PeTV, v lanskem letu iz pro
raeuna MO Ptuj ni bil pora
bljen niH evro. Po pogodbi 
pa naj bi 17,087,27 evra bruto 
za leta 2013 prejela TV Ptuj 
Tineka Ivan use. 

KidriCeYo 
Za vzdrlevanje strojne in 

raeunalniske opreme so lani 
namenili 15.085 evrov, pri 
cemer novih programov'lani 
niso nakupovali. Za nakupe 
novih raeunalnikov v obCin
ski upravi so lani namenili 
15.130 evrov, saj so nabavili 
nov streZnik in dva prenosni- . 
ki 

Za nakup prenosnih raeu
nalnikov znarnke HP (Hewlett 
Packard), ki so jih za Clane 
obi'inskega sveta nabavili 
leta 2011, so porabili 10.064 
evrov, pri eemer so za en 
prenosnik plaeali 592 evrov. 
Za vzdrievanje prenosnikov, 
ki jib Svetniki uporabljajo za 
svoje delo in jib ob koncu 
mandata vrnejo obCini, do se
daj ni bilo treba plaeevati, 

Za vzdrlevanje obcinske 
spletne strani, kar je vkljuce
no tudi v redno vzdrievanje 
strojne opreme na obeini, so 
lani namenili 2.160 evrov. 

Poleg tega so lani izdali 
pet stevilk obeinskega gJasila 
Ravno polje, kar jih je veljalo 
21.770,08 evra; ad tega so za 
tisk namenili 10.529,37 evra, 
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za dostavo po gospodinjstvih 
1.575 evrov, za avtorski hono
~ar pa 9.665,71 evra. 

Za _ sofinanciranje lokal
nih TV-programov placujejo 
sarno 10kaJnemu drustvu ka
belske televizije, in sieer za 
snemanje prireditev, za kar so 
jim lani placali 3.660 evrov, 

Markoyci 
. Za vzddevanje racunalni

ske opreme v obcinski upra
vi so lani namenili Ie 578,10 
evra, novih raeunalniSkib 
programov lani niso kupova
Ii. Za nakupe novih raeunal
nikov v obcinski upravi so 
lani porabili 1.436,43 evra 

Za Clane obCinskega sveta 
so septembra 2008 kupili 
prenosne racunalnike .znam
ke Acer travel mate, za kar 
so porabili 10.670 evrov, en 
prenosnik je veljal 970 evrov. 
Za vzdrievanje prcnosnikov, 
ki jih svetniki uporabljajo za 
svoje delo, do sedaj niso po
rabili . se Dobenih sredstev. 
Svetnild so upraviceni do 
zamenjave prenosnih racu
nalnikov ob dotrajanosti, ob 
izteku mandata pa jih morajo 
vrniti obcini. 

Za vzdrZevanje spletne stra
ni obCine · Markovci so lani 
porabili 1.246,30 evra, za ob
cinsko gJasilo List iz Markov
cev, ki je !ani izSel stirikrat, so 
porabili 7.212,56 evra, med-

tern ko so za sofinaneiranje 
lokalnih TV-programov SIP 
TV lani namenili 11.309,64 
evra. 

Hajdina 
V proraeunu obeine Hajd~ 

na so lani za vzdrlevanje pro
gramske in strojne raeunaini
ske opreme skupaj namenili 
6.350 evrov, za nakup novih 
programov v obcinski upravi 
2.383 evrov in za nakupe no
vih raeunalnikov 2.313 evrov. 

Nakup prenosnih racunal
nikov za svetnikc mandatnega 
obdobja 2010/2014 jih je stal 
9589,86 evra. Gre za preno
snike znarnke HP Compaq hp 
625, ki So jih kupili leta 2011, 
za enega so placali 684,99 
evra. Posebnih stroskov za 
vzdrZevanje le-teh v lem 2013 
niso imeli, servisirajo jih gJe
de na potrebe. Po koneanem 
mandatu moriljo svetniki, ki 
se ji.m je iztekel mandaI, pre
noshike predati v u porabo 
novoizvoljenim svemikom. 
. Za vzdr:!evanje obCinske 

spletne strani so v letu 2013 
Hajdineani namenili 732 
evrov. Obcinsko gJasilo Haj
dincan je lani izSlo Sestkrat. 
Glasilo izhaja v barvah, ima 
v povpreeju 60 strani, njegov 
sestavni del so tudi uradne 
objave. Skupni stroski pri
prave in izdaje Hajdineana so 
lani znasali 39,878 evrov. 
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MO Ptuj 

Kldrteevo 

Markovcl 

Hajdlna 

Sredillee ob Dravl 

SvetlTomei 

Gorlllnica 

o.strnlk 

Jurillncl 

Svetl Andrei v Siov. 
Jortcah 

Poljeane 

Siovenska Blstrice 

Makole 

Podlehnlk 

Majllpark 

Vldem 

Clrkulane 

ZaVR 

Ormol 

654,76 In 747,081 
2008 in 2010 

592,00 1 2011 

970,00/2008 

684,99 1 2011 

440,531 2010 

534,28 1 201.1 

678,00/2010 

1.042,36 1 2008 

720,00 12012 

mes8~na naJemnlna 
22/2010 

550,00/2011 

972,22 1 2010 

454,56/2011 

75.000,00 (12 ~tevilk 
ali vet) . 

21.no,OO ( 5 Mevilk) 

7.212,56 (4 ~tevilke) 

39.878,00 (6 §tevilk) 

11.610,00 (4 iltevilke) 

20.638,62 (11 illevilk) 

2.362,23 (3 slevilke) 

6.555,24 (5 slevilk) 

2.203,00 (1 iltevilka) 

33.939,13 (6 slevilk) 

4.597,00 (2 iltevilki) 

10.892,00 (4 Stevilke) 

8.341,18 (6 slevilk) 

20.427,15 (4 stevilke) 

8.494,50 (3 'Ievilke) 

9.123,09 (4 ~tevilke) 

12.688,00 (4 Stevilke) 

2.417,00 17.087,27 

2.160,00 3.660,00 

1.246,30 11.309,64 

732,00 21.737,00 

1.123,00 2.500,00 

1.000,00 

15.203,00 

2.750,00 17.077,28 

158,40 

200,00 

990,00 

1.002,00 46.560,00 

1.441,00 

1.500,00 

1.264,32 

25.526,00 

868,90 

1.002,00 14.028,00 

Dornava 720,00 . 6.764,00 

Trnovska vas 

Za sofinanciranje lokalnih 
TV-programov (SIP TV, PeTV 
in drugih) so v letu 2013 sku
paj ponbiU 21. Z37 evrov. 

Sredisce ob Dravi 
ObCina Sredisee ob Dravi 

je lani za vzdrievanje raeu
nalniSke opreme v obeinski 
upravi namenila 195,20 evra. 
Za nakup novega programa 
za raeunovodstvo so odsteli 
4.404,20 evra .• Kupili smo 
nov program za raeunovod
stvo, saj stare verzije vee ne 
bodo vzdrievali. Za vodenje 
smo program aktivirali I. ja
rlUarja 2014. Obeina je lani 
kupila tudi en stacionarni in 
en tablieni raeunalnik. Na
kup je veljall.159,70 evra,« so 
povedali v obCinski upravi. 

Za vzdrievanje spletne stra
ni je obCina Sredisee lani na
menila 1.123 evrov, za obein
sko glasilo, ki izbaja stirikrat 
letno, 1l.610 evrov, in za sofi
nanciranje lokalnih televizij
·skih programov 2.500 evrov. 
Obeina Sredisee pre1l.Osnih 
raeunalnikov za bbcinske sve
tnike na nabavlja. 

SvetiTomaz 
Obeina Sveti Tomai je v 

letu 2013 za vzdrievanje raeu
nalniske opreme v obeiliski 
upravi namenila 592 evrov 
in za licence za programsko 
opremo 6.908 evrov. Za naku
pe raeunalniskih programov 
so namenili 2.322 evrov, za 
nakupe novih racunalnikov 
pa 1.599 evrov. 

Vzdrievanje spletne strani 
obeine je stalo 1.000 evrov, 

922,00 1 2009 I 2.498,51 (3 illevilke) 725,00 

obeinskega easopisa in loka!
ne kabelske televizije Dimajo, 
zato v zvezi stem tudi niso 
imeli nobenih sU'oskov. PraY 
tako Ciani obcinskega sveta 
ne uporabljajo prenosnih ra
cunalnikov, ki bi jim jih kupi
la obeina. 

Gorisnica 
Za vzdrievanje programske 

in strojne raeunalniske opre
me je obcina GotiSnica lani 
namenila 6.738 evrov. Nove 
programske opreme lani niso 
nabavljali, so pa kupili nov 
raeunalnik v vrednosti 490 
evrov. 

Stroska z vzdrievanjem 
spletne strani obCina Gorisni
ca lani, ni imela, pray tako ne 
z izdajanjem obcinskega gla
sila, ki ga Dimajo. Za sorman
ciranje lokalnega TV-progra
rna so zagotovili 15.203 eYre. 
Obeina Gorisnica prenosnih 
raeunalnikov za clane obein
skega svha ne nabavlja. 

Destrnik 
Obeina Destrnik je v letu 

2013 za vzdrievanje racu
nalniske opreme v obein
ski upravi namenila 26.996 
evrov. V tern znesku so zajeti 
vsi stroski vzdrzevanja raeu
nalniske opreme, serverjev, 
programske opreme in vzdr
zevanje fotokopirnega stroja. 
Za novo programsko opremo 
in podaljsanje licencnih po
godb so namenili 6.700 evrov, 
6.000 evrov je bilo porablje
nih za n'akupe novih raeunal
nikov v obcinski upravi. • 

Za vzdrzevanje spletne 
strani so lani zagotovili 
2.750 evrov, za obCinsko gla
silo, ki izide 11-mt na leto, 
20.638,62 evra in za SOrtoan
Ciranje lokalnih TV-progra
mov 17.077,28 evra . . 

Leta 2010 je obcina Destr
nik za svetnike v obCinskem 
svetu (aktualna sestava) in 
predsednico nadzornega • 
odbora kupila 12 prenosnih 
raeunalnikov znamke Leno
YO. Cena enega je ·zn.sala 
440,53 evra, skupni strosek 
nakupa je bil 5-.286,47 evra. 
Za vzdrievanje prenosnikov, 
ki jih uporabljajo- svetniki 

. in predsednica NO, obeina 

sredstev posebej ne zago
tavlja. .Za vzdrZevanje vseh 
raeunalnikov in serverjev, s 
katerimi razpolaga obtina, 
imamo sklenjeno generalno 
pogodbo,« so pojasnili v upra
vi obCine Destrnik. 0 tern, po 
koliksnem casu so svetniki 
upraviceni do zamenjave 
prenosnih raeunalnikov, ob
Cina Dima dolocil. Po izteku 
mandata svetniki prenosnike 
vrnejo obCini. 

Juriincl 
Za vzdrievanje racunal

niSke opreme v obCinski 
upravi je obcina Jursinci lani 

namenila 5.890 evrov. Nove 
programske opreme in raeu
nalnikov lani niso nabavljali. 
Leta 2011 je obCina za elane 
tedanje sestave obCinskega 
sveta kupila prenosne ra
eunalnike znamke Toshiba. 
Cena posameznega preno
snika je zn.sala 534,28 evra, 
. celotna vrednost nakupa 
pa 4.808,52 evra. Posebnih 
stroskov'z vzdrzevanjem pre- . 
nosnih raeunalnikov, ki jih 
uporabljajo svetniki, obeina 
Dima. Z iztekom mandata se 
prenosniki predajo novoizvo
IjeDim svetnikom. 

Za vzdrievanje obCinske 
spletne strani so v Jursincih 
lani namenili 158,40 evra. 
Izdaja treh stevilk lokalnega 
glasila jih je stala 2.362,23 
evra. Lokalnih televizijskih 
programov niso sofinancira
Ii. 

Svetl Andraz 
V obcini Sveti Andrai so 

lani za vzdrievanje racunal
ruske opreme v obeinski 
upravi namenili 3.134 evrov, 
za nakup novih programov 
v obCinski upravi 3.337,92 
evra, za nakupe novih raeu
nalnikov obCinski upravi pa 
499 evrov. 

Vzdrievanje obCinske 
spletne stranijih je stalo 200 
evrov, za pet stevilk obeinske
gaglasilasonamenili6.555,24 
evra, lokalnih TV-programov 
niso sofinancirali. 

Svetniki obeine Sveti An
drai ne uporabljajo preno
snih raeunalnikov. ki bi jib 
zanje kupila obcina. 

PolleaDe 
Obeina Poljeane je v letu 

2013 za vzdrievanje raeu
nalniSke opreme v obCinski 
upravi porabila 6.780,64 
evra, za nakup novih progra
mov pa so namenili 8.736 
evrov. Pray tako je obCinska 
uprava v minulem letu kupi
la nove raeunalnike, za kate
re je porabila 3.344,47 evra. 
Obcina POljeane je sedanje-
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mu obcinskemu svetu tudi 
kupila prenosne raeunalnike 
Toshiba, in sicer v skupni vi
sini 10.171 evrov_ Slednji so 
bili kupljeni decembra 2010. 
Cena enega je zn.sala 678 
evrov. Za vzdrievanje teh pre
nosnikov povpreeno na leto 
nameni 100 evrov. Poljeanski 
obeinski svetniki so upravi
eeni do zamenjave prenosnih 
racunalnikov v primeru okva
re prejsnjega, po izteku man
data pa jih predajo v uporabo 
novoizvoljenim Svetnikom. 

V minulem letu so za vzdr
zevanfe spletne strani obi'ine 
Poljeane namenili 990 evrov. 
Za obeinsko glasilo, ki izbaja 
enkrat letno, so v obeiru pod 
Bocem porabili 2.203 eyre. 
Za lokalni TV-program pa 
niso namenili nieesar. 

Siovenska 
. Bistrlca 

V minulem letu SO v Sloven
ski Bistrici za vzdrievanje ra
eunalniske opreme v obCin
ski upravi porabili 10.567,76 
evra, za nakupe novih pro
gramov v obeinski upravi pa 
32.123,59 evra. ,Programe . 
smo kupili v lanskem letu, saj 
so bili ze precej zastareli. Od 
zadnjega nakupa je namrec 
minilo kar nekaj let, in sicer 
LOTUS za poslovanje uprave 
in GRAD za finaneno poslo
vanje,« je pojasnil direktor ob
einske uprave Branko Znidar. 
Za nakup novih raeunalnikov 
v obcinski upravi so porabili 
6.242,10 evr>. 

.Za nakup prciWSiiih raCu· 
nalnikov za svetnike sedanje
ga obCinskega sveta je bilo 

. namenjenih 32.313,16 evra, 
vendar so bili ti raeunalniki 
kupljeni Ze za prejsnjo se
stavo obcinskega sveta,« je 
se dodal Znidar. Prenosniki 
znamke HP - Hewlett Pac
kard so bili nabavljeni leta 
2008, cena enega je zn.sala 
1.042,36 evra. Za vzdrievanje 
teh prenosnikov so lani v ob
eini Siovenska Bistrica name
nili 36 evrov, prej pa nie. V bi-
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striski obeini ni opredeljeno, 
po kolikSnem casu so svetni
ki upraviCeni. do zamenjave 
prenosnih raeunalnikov. Pray . 
tako morajo svetniki po izte
ku mandata raeunalnike vrni
ti, saj jih nato uporabljajo Se . 
njihovi naslednOO. 

Dimajo prenosnih raeunalni
kov. Za. vzdtievanje spletne 
strani obeine so namenili 
1.500 evrov. Ker v lanskem 
letu ni bilo izdano nobeno 
obCinsko glasilo, sredstev za
nje niso namenjali, pray tako 
niso namenjali sredstev za 

Za vzdtievanje spletne 
strani obeine so lani name
nili 1.002 evra. Za obeinsko 
glasilo Informator, ki je v mi
nulem letu i7.5Io Sestkrat, so 
lani namenili 33.938,13 evra, 
vendar raeun za decembrsko 
izdajo zapade v letu 2014, je 
opozoril Znidar. 

. sofmanciranje lokalnih TV
programov. 

Bistriska obelna je lani sofi
nancirala se lokalne kabelske 
operaterjem, in sicer KKS 
Pragersko 2.160 evrov (teko
ei transferji), Bistriska KTV 
41.400 evrov (tekOCi transfer- . 
ji), 3.000 evrov (za investicije 
za javni zavod KTV). 

Makole 
Za vzdrZevanje strojne 

opreme so lani v Makolab, po
rabili 3.620 evrov, za vzdrre
vanje programske opreme po 
pogodbab pa 12.863 evrov, 
ob tern pa niso kupili novih 
programov. ObCinske uprava 
je lani kupila en n01Lprenosni 
raeunalnik, in sicer v skupni 
vrednosti 942 evrov. SvetoOO 
obCinskega sveta Makol nima
jO prenosnih raeunalnikov. 
Prav tako do sedaj niso pora
bljali proraeunskega denarja 
za vzdtievanje spletoe slrani 
oheine, saj so vse objave izva- . 
jali sami. So pa letos pristopili 
kprenovi. 

Obeinsko glasilo Makolean 
izhaja dvakrat letoo in so zanj 
lani porabili 4.597 evrov. Ob
eina Makole za razliko od so
sednje bistriske obeine nima 
lokalnega TV-programa, zato 
stem niso imeli stroska. 

Zetale 
V Zetalab je bilo v lanskem 

proraeunu za vzdtievanje ra
eunalniske opreme v obein
ski upravi namenjenih 5.037 
evrov, za nakupe novih raeu
nalnikov ali programov niso 
namenili nikakrsnih sredstev. 
Namenili jih niso niti za na
kup prenosnih raeunalnikov 
za svetnike, saj jih niso kupo
vali ne v tern mandatu, ne v 
nobenem prejsnjem. Za vzdr
zevanje spletoe strani ·obeine 
so namenili 1.448 evrov, za 
obCinsko glasilo, ki izhaja sti
rikrat letoo, pa 10.892 evrov. 
Za sofinanciranje lokalnih 
TV-programov niso namenili 
nie. 

Podlehnik 
Za vzdrZevanje raeunalni

ske opreme v obCinski upravi 
so v lanskem letu namenili 
3.600 evrov, za nakupe novih 
programov v obeinski upra
vi pa 1.000 evrov, za nakupe 
novih raeunalnikov v obem
ski upravi pa 3.000 evrov. Za 
nakup prenosnih raeunalni
kov za svetnike niso nameni
Ii sredstev, svetniki narnree 

Maji perk 
Za vzdrZcvanje raeunalni

ske opreme v obeinski upravi 
so v lanskem letu namenili 
14.541 evrov. Znesek zajema 
vzdrZevanje . raeunovodskih 
programov in programa 
ODOS, storitve vzddevanja 
raeunalniskega sistema, upo
raba Prostorskega informacij
skega sistema obein (PISO), 
vzdrzevanje fotokopirnega 
stroja in povezave raeunalni
skega ooirdja. Novih progra
movvlanskemletu niso kupo
vali, 1.613,52 evra so namenili 
za vzdrZevanje Microsoftovih 
licenc. Za nakupe novih raeu
nalnikov v obCinski upravi so 
namenili 848,40 evra. 

Za nakup prenosriih raeu
nalnikov za svetnike so no
vembra 2012 porabili 10.080 
evrov, od tega so za ta namen 
preko razpisa pridobili 57 % 
sredstev. Posamezni preno
snik znamke Lenovo IdeaPad 
Windows 8je stal 720 evrov, 
vkljueno z vso programsko 
opremo. Vzddevanje je zaje
to v znesek vzdtievanja raeu
nalniske opreme v obeinski 
upravi. Svetniki niso upravi
eeni do zamenjave prenosne
ga raeunalnika, pray tako Se 
ni jasno, ali jih bodo morali 
vrniti po koncu mandata. 

Za vzdrzevanje spletoe stra
ni so lani namenili 1.264,32 
evra, za obCinsko glasilo, ki iz- . 
ide Sestkrat letoo, pa 8.341,18 
evra. Za sofinanciranje loka!
nih programov niso namenili 
sredstev. 

Videm 
Obeina Videm irna pod

pisano po·godbo za vzdrZe
vanje, svetovanje in pomoe 
na podroeju IKT v vrednosti 
584 evrov + DDV meseeno. V 
pogodbo za vzdrZevanje, sve
tovanje in pomoe so zajeti ob
einska uprava, rezijski obrat, 
obeinski svet, delovna tel~~a 
oheine in KS. Za nakup novih 
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programov so lani namenili 
6.132 evrov, medtem ko niso 
nabavili niti enega noveg" ra
eunalnika. . 

Prenosni raeunalnOO znam
ke Lenovo Edge i5 za elane ob
einskega sveta so bili leta 2010 
vzeti v najem za obdobje 45 
mesecev. Meseena najemnina 
za en prenosni raeunalnik je 
22 evrov. Stroski vzdrievanja 
so zajeti v pogodbi. Do zame
njave prenosnih raeunalni
kov so ciani obeinskega sveta 
upravieeni z novirn manda
tom. CIani obCinskega svet pa 
imajo mdi moznost, da preno
sDike odkupijo. 

Za spletoo Slran ne name
njajo sredstev, urejajo jo na
mree sami v obCinski upravi. 
ObCina Videm stirikrat letoo 
izdaja glasilo NaS glas. Za av-

. torski honorar letno nameni 
8.873,24 evra ter 11.553,91 
evra za zalozniSke storitve. 

Za sofmanciranje lokalne
ga programa SIP TV je obei
na v lanskem lem namenila 
25.526,12 evra. 

Cirkulane 
V lanskem proraeunu so 

za vzdrievanje raeunalniske 
opreme namenili 60, za naku
pe novih programov pa 240 
evrov. Za nakupe novih raeu
nalnikov so porabili 2.255,41 
evra. Svetniki obeine Cirkula
ne so prenosne t'aeunalnike 
znamke HP 625 P540 prejeli 
leta 2011. Cena enega je.znaSa-
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Ia 550 evrov, skupno je obCina 
zanje odStela 5.000 evrov. Za 
letoo vzdrievanje omenjenih 
raeunalnikov oheina ne na
menja sredstev, po koliksnem 
casu so svetoOO upravieeni do 
novega prenosnika, Dimajo 
doloeeno. Po poteku manda
ta jih morajo vrniti. V Cirku
lanab za vzdrZevanje spletoe 
slrani ·lani niso namenili ni
kakrsnih sredstev, pray tako 
ne za financiranje lokalnih 
TV-programov. Za obeinsko 
glasilo, ki izhaja trikrat letoo, 
so odSteli 8.494,50 evra. 

ZavrC 
V Zavreu so lani za teko

Ce vzddevanje strojne ra
eunalniSke opreme odsteli 
1.388,15 evra in 9.945,80 
evra za vzddevanje licenene 
programske opreme. Za na
kupe novih programov niso 

. namenili sredstev, medtem 
ko so za nakupe novih raeu-
nalnikov v obeinski upravi 
odsteli 1.345,57 evra. Nakup 
prenosnih raeunainikov za 
obeinske svetoike so opravili 
v lem 2010. Posamezni raeu
nalnik s programsko opremo 
Windows, Office in misko, 
znamke HP 620 T4500, je ta
keat stal 972,22 evra, skupno 
so zanje odSteli 6.805,54 evra. 
Za vzddevanje omenjenih 
sedmih raetinalnikov Ietoo 
porabijo 381,66 evra: Raeu
nalnOO so nabavijeni za en 
mandat in jih morajo svetniki 
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raeunalnik vee ne deluje. Po 
izteku mandata se raeunalni
ki predajo novo izvoljenirn 
svetnikom. Ce to ni moino, se 
raeunalniki vrnejo obeini. 

Domava 
V obCini Dornava so lani iz 

proraeuna za vzdrZcvanje ra-

po izteku vrniti. Vzdrzevanje 
spletoe strani jih letno stane 
868,90 evra. Stroski obein
skega glasila, ki izhaja stiri
mt letoo, so v lanskem letu 
znaSali 9.123,09 evra. Stroski 
so zajemali oblikovanje, zalo
iDiSke in tiskarske storitve, 
poStnino in plaeila avtorskih 
honorarjev. ObCina lokalnih 
TV-programov ne financira. 

Ormoi 
Obeina Ormoi v lem 2013 

za vzddevanje raeunalniske 
opreme v obCinski upravi ni 
namenila sredstev. Za potre
be obeinske uprave so lani 
kupili en raeunalniSki pro
gram v vrednosti 9.331,20 
evra, za nakup dveh novih 
raeunalnikov obeinski upravi 
so zagotovili 884,66 evra in 
za en raeunalnik za medob
emsko upravo 498,20 evra. 

. eunalniske opreme v obCin
ski upravi namenili 9.004,68 
evra. Novih raeunalniSkih 
progfamov za potrebe upra
ve niso nabavljali, so pa poso
dobili strOjno opremo oz. ku
pili nove raeunalnike, za kar 
so odsteli 1.825,58 evra. Ku
pili so dva raeunalnika, dva 
monitorja in dva prenosnika. 
SvetnOO obCine Dornava pre
nosnih raeunalnikov, ki bi jih 
kupila obCina, nimajo. 

Za vzdrzevanje spletoe 
slrani je obCina Ormoz lani 
namenila 1.002 evra, za ob
emsko glasilo, ki izhaja stiri
keat letoo, 12.688 evrov, za 
sofmanciranje lokalne tele
vizije KTV Ormoz pa 14.026 
evrov. 

Za elane obeinskega sveta 
je obeina iz sredstev, ki so 
nainenjena za delovanje sve
toiskih klubov, financirala 
nakup 20 prenosnih oz. ta- . 
blienih raeunalnikov. Skupaj 
je bilo v obdobju od 2011 do 
2013 za ta namen porablje
nih 9.091,20 evra. To pa ne 
pomeni, da irna vsak svetoik 
raeunalnik. Nekateri svetni
ski klubi so kupili prenosne 
in tabliene raeunalnike, neka
teri jih niso. Nabavljeni pre
nosni in tablieni raeunalniki 
so r!'Zlienih znamk: Samsung, 
Toshiba, ASUS, Prestigio, G<l
sklever, Lenovo, HP ... Razlie
ne so bile mdi·cene za nakup 
enega raeunalnika, v povpre
eju je cena znaSala 454,56 
evra. Za vzdrzevanje raeunal
nikov, ki jih svetoOO upora
bljajo za svoje delo, je obCina 
Ormoz lani namenila 476,21 
evra, leto prej pa 130,40 evra. 
SvetoOO so do zamenjave ra
eunalnikov upraviCerii po·od
pisu oz. v primeru okvare, da 

Za vzdrZevanje spletne stra
ni so lani namenili 720 evrov, 
za storitve lokalne TV pa 
6.764 evrov (za neposredni 
prenos in snemanje sedmih 
sej obemskega sveta ter stiri 
meseene kronike). Obeinske
ga easopisa obeina Dornava 
n.e izdaja. 

Trnovska vas 
V lanskem letu so za vzdr

zevanje raeunalniske opreme 
v obeinski upravi porabili 
1.535,11 evra, za nakupe no
vih programov 2.280 evrov, za 
nakupe novih raCunalnikov pa 
1.580,5"4 evea. 

Prenosne raeunalnike za sve
tnike so nabavili v letu 2009. 
Takrat so za posamezni raeu
nalnik znamke Fujitsu Siemens 
Esprimo odsteli 922 evrov, 
letno pa za vzdrzevanje vseh 
namenijo Se 549,70 evra. Sve
toOO so do novega raeunalnika 
upravieeni, ko obstojeei ni vee 
uporaben. Po koncu mandata 
jih labko odkupijo ali vrnejo. 

Za vzdrZevanje spletne stra
ni obCine so v lanskem letu 
namenili 725 evrov, za izdajo 
treh stevilk obCinskega glasila 
pa 2.498,51 evra. Za finanei
ranje lokalnih TV -programov 
niso namenjali sredstev. 
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