NAČRT NABAV IN GRADENJ V LETIH 2021 IN 2022
V zvezi z nabavo potrebne opreme in zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje
občinske uprave in organov občine načrtujemo v letih 2021 in 2022 nabavo potrebne
opreme, kot je opredeljena v priloženi preglednici. Zakon o javnih financah določa, da je pri
obrazložitvi proračuna potrebno poleg načrta delovnih mest opredeliti tudi načrt nabav
opreme, ki je neizbežno potrebna za izvajanje nalog organov občine ter delovanje občinske
uprave in za slednje predvideti potreben obseg proračunskih sredstev. Glede na
amortiziranost in nefunkcionalnost pisarniške opreme je potrebna postopna zamenjava dela
slednje. Z zamenjavo iztrošene opreme, kakor tudi z nadgradnjo občinskega
dokumentarnega sistema v povezavi z zahtevami za elektronsko poslovanje, bo nadalje
mogoče zadostiti predpisom s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in njihovega
varovanja.
Preglednica: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2021 in 2022
a) za proračunsko leto 2021
VRSTA OPREME:

Planirana sredstva (€):

zamenjava amortizirane računalniške
opreme, programske opreme in nadgradnja
informacijskega sistema

5.000

zamenjava amortizirane pisarniške opreme

2.800

nabava telekomunikacijske opreme

1.000

nabava druge opreme

1.200

SKUPAJ

10.000

GRADNJE:

/

b) za proračunsko leto 2022
VRSTA OPREME:

Planirana sredstva (€):

zamenjava amortizirane računalniške
opreme, programske opreme in nadgradnja
informacijskega sistema

5.000

zamenjava amortizirane pisarniške opreme

2.800

nabava telekomunikacijske opreme

1.000

nabava druge opreme

2.000

SKUPAJ

10.800

GRADNJE:

/

Brez uporabe sodobne informacijske tehnologije si ni mogoče zamisliti učinkovitega
opravljanja dela v javni upravi. K posodobitvi dela v javni upravi nas zavezujejo veljavni
zakonski in podzakonski predpisi, ki nalagajo vsem organom javne uprave in nosilcem javnih
pooblastil, da strankam omogočijo dostop do upravnih storitev po elektronski poti; prav tako
pa tudi brezgotovinsko poravnavanje taksnih idr. obveznosti. Za računalniško opremo je
predpisana razmeroma kratka amortizacijska doba, kar je pogojeno z izrazito pospešenim
razvojem tako strojne kot programske opreme in posledično potrebo po permanentni
nadgradnji obstoječega informacijskega sistema, kar je pogojeno še zlasti s skokovitim
povečevanjem obsega informacij. Prilagoditev spremenjenim razmeram (zlasti prehod na
elektronsko poslovanje) je nujna, saj potekajo finančne idr. transakcije v največji meri po
elektronski poti. Prav tako taisti način uporablja tudi vse več občanov pri komuniciranju z
upravnimi organi. Sicer pa je v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja in Zakona o splošnem upravnem postopku eksplicitno zahtevana celovita
informatizacija upravnih organov in neoviran dostop javnosti do relevantnih javnih informacij
oz. do razpoložljivih upravnih storitev. V skladu z veljavnimi predpisi je nadalje potrebno
nabavljati izključno legalno programsko opremo, za kar je potrebno zagotoviti potrebna
finančna sredstva. Ob načrtovanih zamenjavah dela strojne opreme in že omenjene
nadgradnje je potrebno dodati, da se ne glede na kratko amortizacijsko dobo računalniška
oprema v občinski upravi uporablja bistveno dlje časa. Zaradi izjemno hitrega razvoja
informacijske tehnologije tovrstna oprema po zastaranju posledično nima niti knjigovodske
niti tržne vrednosti in povečini predstavlja odpadek, ki v skladu z ekološkimi standardi
zahteva posebno obravnavo pri nadaljnjem ravnanju.

