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1. NASLOV AKTA 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2020- predlog. 
 
2. UVOD 
Občinski svet Občine Turnišče je na 9. redni seji, dne 23.1.2020, sprejel Proračun Občine Turnišče za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/2020). 
 
2.1. PRAVNA PODLAGA 
Rebalans proračuna Občine Turnišče  za leto 2020 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih 
financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna. 
 
2.2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
Proračun Občine Turnišče za leto 2020 je bil sprejet na 9. redni seji dne 23.1.2020, objavljen v Uradnem 
listu RS, številka 7/2020. Sprejeti proračun je predvideval skupne prihodke v višini 2.848.362 EUR in 
skupne odhodke v višini 2.996.657,00 EUR. Planirano je bilo, da proračunski  primanjkljaja v višini 
228.295,00 EUR  pokrije iz pozitivnega stanja na računu na dan 31.12.2019 v višini 148.295,00 EUR  in 
kredita v višini 80.000,00 EUR (del iz povratnih sredstev ZFO). 
 
V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je treba proračun prilagoditi. S 
prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije ni mogoče pokriti vseh nastalih 
potreb, zato smo se odločili za pripravo rebalansa proračuna. 
 
S predlogom rebalansa proračuna je predvideno povečanje določenih prihodkov proračuna zaradi 
večje povprečnine in večje realizacije prihodkov v trenutno veljavnem proračunu. Obenem pa 
zmanjšanje prihodkov na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz 
strukturnih skladov zaradi prestavitve vseh projektov, ki se sofinancirajo v leto 2021 (zaradi epidemije 
COVID -19). 
 
Glavni razlog za pripravo rebalansa občinskega proračuna za leto 2020 je bil ponovni pregled in 
uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov, ter odhodkov in izdatkov proračuna in vključitev novih 
obveznosti v proračun. Potrebne so bile spremembe na strani prihodkov in odhodkov proračuna.   
 
Z rebalansom proračuna predlagamo vključitev novih proračunskih postavk in sicer: 

- 40.1302.11 Izgradnja kolesarske steze Gomilica – Črenšovci 
- 40.1603.04 Fitnes na prostem 
- 40.1603.05 Sprememba namembnosti dela stavbe Rodovite v fitnes 
- 40.1003.04 Izvajanje javnih del JVIZ OŠ Turnišče 
- 40.1003.05 Izvajanje javnih del JP Varaš 
- 40.1003.06 Izvajanje javnih del drugi izvajalci 

Ter prilagoditev ostalih proračunskih postavk glede na dosedanjo realizacijo in predvidene odhodke. 
 
Predvideno povečanje in zmanjšanje prihodkov je usklajeno s povečanjem oz. zmanjšanjem 
proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah. Z rebalansom proračuna na 
posameznih proračunskih postavkah  spreminjamo oz. dodajamo tudi konte, zaradi ugotovljene 
neustreznosti glede na veljavne računovodske standarde. Spremembe so razvidne v posebnem delu 
proračuna ter v načrtu razvojnih programov. 
 
Glavni razlog za pripravo rebalansa proračuna je v višini povprečnine – povečanje iz 589,11 EUR na 
623,96 (višji prihodki v višini 110.774,00 EUR), povišanju nekaterih drugih prihodkov in prejemkov ter 
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zmanjšanje prihodkov iz sredstev  državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov 
in s tem posledično sprostitev sredstev lastne udeležbe na dveh projektih – Gospodarska cona Turnišče 
in Kolesarska povezava Turnišče – Dobrovnik. 
 
A- BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Spremembe v bilanci prihodkov: 
 

 
 
Zaradi povečanja povprečnine se povečajo prihodki iz naslova Dohodnine za 110.677,00 EUR (5,92%), 
prav tako glede na polletno realizacijo pričakujemo povečanje prihodkov iz naslova davka na promet 
nepremičnin v skupni višini 5.500,00 EUR (50,00%). Prihodek od koncesije Petrol plin – višina koncesije 
je vezana na porabo plina v Občini, povečanje za 368,00 EUR. Prihodek od prodaje blaga in storitev 
(fotokopiranje za občane in stranke) v višini 200,00 EUR.  
 
Občina pa je že v lanskem letu pristopila k doslednemu uveljavljanju odškodnin na podlagi sklenjenih 
zavarovanj in bo prihodek po ocenah višji od načrtovanega za 7.000,00 EUR.  
 
Glede na višjo povprečnino se zvišuje tudi delež nepovratnih sredstev  za investicije in sicer s 64.302,00 
EUR na 67.102,00 EUR, kar bo skupaj s požarno takso znašalo v letu 2020 – prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za investicije, 70.000,00 EUR. Sredstva požarne takse občina nakazuje Gasilski 
zvezi Turnišče za nakup gasilske opreme.  
 
Zaradi že prej navedenih razlogov – prestavitev vseh investicij, ki so vezana na EU sredstva pa se 
bistveno zmanjšuje prihodek – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Obe 
investiciji – Gospodarska cona Turnišče in kolesarska povezava Turnišče- Dobrovnik, ki sta vključeni v 
Dogovor regij in  sofinancirani iz EU sredstev sta zaradi epidemije COVID -19 prestavljeni oz. je izvedba 
načrtovana v letu 2021. iz tega naslova se sprostijo lastna sredstva, ki se po predlogu rebalansa 
proračuna namenijo za nove projekte. 
 
 
 
 

Naziv postavke Sprejeti  
proračun 

Veljavni 
proračun 

Rebalans 
predlog 

Sprememba 

700020 – Dohodnina  1.872.652 1.872.652 1.983.426 +110.677 
703300 – Davek na promet 
nepremičnin  pravne osebe 3.000 3.000 3.500 +500 

703301- Davek na promet 
nepremičnin fizične osebe 8.000 8.000 13.000 +5.000 

710306 – Prihodki iz naslova 
podeljenih koncesij 2.630 2.630 2.998 +368 

713000- Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 0 0 200 +200 

714120- Prihodki iz naslova 
odškodnin za sklenjena 
zavarovanja 

2.000 2.000 9.000 
+7.000 

740001 – Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za investicije 64.000 64.000 70.000 +6.000 

741201- Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

423.000 423.000 68.000 
-355.000 
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Spremembe v bilanci odhodkov: 
 

Proračunska 
postavka 

Konto 
  

Sprejeti  
proračun 

Veljavni 
proračun 

Rebalans 
predlog 

Sprememba 

40.0202.01 402930 1.400 1.400 2.400 +1.000 
402931 100 100 100 0 

40.0403.02 402920 4.000 8.000 10.000 +2.000 
402999 2.000 2.000 2.000 0 

40.0403.03 402500 20.000 20.000 10.000 -10.000 
402503 90.000 90.000 100.000 +10.000 

40.0403.04 420200  915 915 0 
420299  3.500 8.500 +5.000 
420501 20.000 15.585 585 -15.000 
420899 50.000 50.000 60.000 +10.000 

40.0403.07 402113 4.000 6.000 10.000 +4.000 
40.0603.01 400100 5.000 5.000 4.358 -642 

401200 98 98 240 +142 
401500 1.500 1.500 2.000 +500 

40.0603.02 402006 4.000 4.000 6.000 +2.000 
402099 5.000 5.000 7.000 +2.000 
402999 5.000 5.000 1.000 -4.000 
402920 7.500 7.500 3.500 -4.000 

40.0703.01 413500 13.000 9.329 8.000 -1.329 
402099 0 3.671 5.000 +1.329 

40.1003.04 413300 0 10.000 10.000 0 
40.1003.05 413300 0 6.500 6.500 0 
40.1003.06 413300 0 0 2.000 +2.000 
40.1103.01 413500 3.000 3.000 4.000 +1.000 
40.1103.02 402503 3.000 3.000 3.300 +300 
40.1302.05 420401 175.000 156.300 150.000 -6.300 

402113 0 3.700 10.000 +6.300 
420400 5.000 20.000 20.000 0 

40.1302.11 402113 0 0 2.000 +2.000 
420400 4.000 4.000 10.312 +10.312 
420401 112.000 112.000 0 -112.000 

40.1302.13 402113 0 0 4.000 +4.000 
420400 0 0 5.000 +5.000 
420401 0 0 101.535 +101.535 

40.1302.12 420401 60.000 60.000 51.600 -8.400 
420899 0 1.500 2.500 +1.000 

40.1302.09 402200 50.000 39.000 39.000 0 
402503 24.000 19.000 17.000 -2.000 
420299 0 16.000 18.000 +2.000 

40.1302.10 420401 27.000 17.000 22.011 +5.011 
420899 0 10.000 19.806 +9.806 

40.1502.01 410299 3.000 3.000 500 -2.500 
432000 20.000 20.000 22.500 +2.500 

40.1502.02 410299 3.000 3.000 300 -2.700 
40.1502.03 402503 0 600 600 0 
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Občina Turnišče v predlogu rebalansa proračuna predlaga prerazporeditve sredstev znotraj 
posameznih proračunskih postavk, povečanje posameznih proračunskih postavk in dodajanje novih 
kontov znotraj proračunskih postavk, ker skozi leto ugotavljamo, da je potrebno določena knjiženja 
pravilno urediti oz. knjižiti. Ob pripravi proračuna je nemogoče predvidevati vse konte, ki jih bo 
potrebno odpreti oz. vzpostaviti saj je le to odvisno od posredovanih računov oz. poslovnih dogodkov.  
 
Občinska uprava predlaga uvrstitev treh novih proračunskih postavk v rebalans proračuna in 
zmanjšanje sredstev na dveh proračunskih postavkah oz. projektih.  
Predlagamo uvrstitev proračunske postavke: 

- 40.1302.13 Izgradnja kolesarske poti Gomilica – Črenšovci; v delu do romskega naselja 
- 40.1603.04 Fitnes na prostem; izgradnja fitnesa na prostem  v vaseh Turnišče in Nedelica (letos 

že zgrajena v Renkovci in Gomilicah) 
- 40.1603.05 Sprememba namembnosti dela stavbe Rodovita v fitnes; preureditev prostorov 

nekdanje trgovine v fitnes. Zaradi povečanega števila otrok v vrtcu in nujnih prostorskih potreb  
se na dosedanji lokaciji fitnesa uredita dva oddelka vrtca.   

Predlagamo spremembe pri dveh proračunskih postavkah v smeri zmanjšanja potrebnih sredstev za 
izvedbo: 

- 40.1302.11 Izgradnja kolesarske steze Turnišče – Dobrovnik 
- 40.1502.12 Ureditev gospodarske cone Turnišče  

S tem ostajajo lastna sredstva, ki smo jih morali ob pripravi proračuna za leto 2020 planirati pri 
navedenih proračunskih postavkah.  
 
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne 
dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vse prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih 
vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih 
naložb.  
 
Občina Turnišče v letu 2020 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb.  
 
C -RAČUN FINANCIRANJA 
 

402511 0 1.700 1.700 0 
420401 30.000 27.700 27.700 0 

40.1502.07 402511 0 4.100 4.100 0 
420402 30.000 25.900 25.900 0 

40.1502.12 402113 0 0 2.000 +2.000 
420400 0 0 3.000 +3.000 
420401 380.000 380.000 0 -380.000 

40.1603.01 402503 8.000 9.000 10.000 +1.000 
420299 0 2.300 2.300 0 
410000 82.000 78.700 80.000 +1.300 

40.1603.04 420401 0 0 18.000 +18.000 
40.1603.05 420401 0 0 85.000 +85.000 
40.1906.01 413302 4.600 4.600 6.000 +1.400 
40.1906.02 413302 3.700 3.700 6.000 +2.300 
40.2002.01 411103 8.000 8.000 10.000 +2.000 
40.2004.03 411922 12.000 12.000 2.322 -9.678 
40.2004.04 411909 86.000 86.000 96.000 +10.000 
40.2303.01 409000 32.733 10.233 30.000 +19.676 
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V računu financiranja smo planirali povečanje sredstev na skupini 500 Domače zadolževanje v višini 
80.000,00 EUR , od tega iz naslova povratnih brezobrestnih  sredstev po  Zakonu o financiranju občin 
v višini 32.305,00 EUR (podpisana kreditna pogodba) ter v razliki zadolževanje pri domačih bankah. 
Povratna sredstva v višini 32.305,00 EUR se namenijo za Izgradnjo kolesarske steze v Renkovcih. Razlika 
do predvidene zadolžitve pa se izvede le v primeru potrebe po dodatnem zadolževanju
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2.3. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN 
 
 Po uveljavitvi v proračun smo v proračun vključili nekaj novih postavk  oz. nekaj novih namenov, in sicer tako, da smo sredstva prerazporedili znotraj posameznih 
proračunskih postavk  in iz splošne proračunske rezervacije.  
 
Tabela prerazporeditev: 
 
 

Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

0001-2020 

PP 40.0403.01 
Objave predpisov, izdelave 
zastav, vzdrževanje spletnih 
strani 

PP    40.0403.01 
Objave predpisov, izdelave 
zastav, vzdrževanje spletnih 
strani 

1.200,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Sprememba 
konta knjiženja 
stroškov storitve 
vzdrževanja občinske 
spletne strani (pravilno 
knjiženje v skladu z 
računovodskimi 
standardi). 

KONTO 402006 
Stroški oglaševalskih 
storitev in objav 

KONTO 402199 
Drugi posebni materiali in 
storitve 

0002-2020 

PP 40.2303.01 
Splošna proračunska 
rezervacija 

PP    40.0403.02 Pravno zastopanje 

4.000,00 

Višji sodni stroški od 
planiranih. Višji stroški 
v pravdni zadevi Tuson 
d.o.o. (sklenjena sodna 
poravnava) 

KONTO 409000 
Splošna proračunska 
rezervacija 

KONTO 402920 
Sodni stroški, storitve 
odvetnikov, notarjev in drugo 

0003-2020 PP 40.0403.04 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje občinskega 
premoženja 

PP    40.0403.04 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje občinskega 
premoženja 

915,00 
Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvedba 
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Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

KONTO 420501 Obnove KONTO 420200 
Nakup pisarniškega pohištva 
in opreme 

novega konta za nakup 
klopi na javnih 
površinah. (pravilno 
knjiženje) 

0004-2020 

PP 40.0403.04 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje občinskega 
premoženja 

PP    40.0403.04 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje občinskega 
premoženja 

3.500,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvedba 
novega konta zaradi 
nakup bivalnega 
kontejnerja. 

KONTO 420501 Obnove KONTO 420299 
Nakup druge opreme in 
napeljav 

0005-2020 

PP 40.2303.01 
Splošna proračunska 
rezervacija 

PP    40.0403.07 
Stroški prodaje občinskega 
premoženja 

2.000,00 

Višji stroški od 
planiranih. Pred 
razpolaganjem s 
premoženjem je 
potrebno izvesti 
cenitve nepremičnin 
(prodaja stanovanja na 
podlagi načrta 
razpolaganja). 

KONTO 409000 
Splošna proračunska 
rezervacija 

KONTO 402113 
Geodetske storitve, 
parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve 

0006-2020 

PP 40.0603.01 
Plače delavcev občinske 
uprave 

PP    40.0603.01 
Plače delavcev občinske 
uprave 

1.340,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. 
Nepredvideni stroški 
COVID-19. 

KONTO 400000 Osnovne plače KONTO 400002 
Dodatki za delo v posebnih 
pogojih 

0007-2020 PP 40.0703.01 
Nakup in vzdrževanje 
opreme civilne zaščite 

PP    40.0703.01 
Nakup in vzdrževanje opreme 
civilne zaščite 

3.671,00 
Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
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Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

KONTO 413500 

Tekoča plačila storitev 
drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 

KONTO 402099 
Drugi splošni material in 
storitve 

postavke. 
Nepredvideni stroški 
COVID-19 za nakup 
zaščitne opreme. 

0008-2020 

PP    40.2303.01 
Splošna proračunska 
rezervacija 

PP    40.1003.04 
Izvajanje javnih del JVIZ OŠ 
Turnišče 

10.000,00 

Nepredvideni stroški. 
Odobreni programi 
javnih del v JIVZ OŠ 
Turnišče 

KONTO 409000 
Splošna proračunska 
rezervacija 

KONTO 413300 
Tekoči transferi v javne 
zavode in druge izvajalce 
javnih služb 

0009-2020 

PP    40.2303.01 
Splošna proračunska 
rezervacija 

PP    40.1003.05 Izvajanje javnih del jp varaš 

6.500,00 
Nepredvideni stroški. 
Odobreni programi 
javnih del v JP Varaš. KONTO 409000 

Splošna proračunska 
rezervacija 

KONTO 413500 

Tekoča plačila storitev drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski 
uporabniki 

0010-2020 

PP    40.1302.05 
Izgradnja kolesarske steze v 
Renkovcih 

PP    40.1302.05 
Izgradnja kolesarske steze v 
Renkovcih 

3.700,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Stroški 
cenitve in stroški 
strokovnega nadzora 
varstva pri delu na 
gradbišču (pravilno 
knjiženje). 

KONTO 420401 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 

KONTO 402113 
Geodetske storitve, 
parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve 

0011-2020 PP    40.1302.05 
Izgradnja kolesarske steze v 
Renkovcih 

PP    40.1302.05 
Izgradnja kolesarske steze v 
Renkovcih 

15.000,00 
Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
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Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

KONTO 420401 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 

KONTO 420400 Priprava zemljišča 

postavke. Višji stroški 
odškodnin za zemljišča 
od planiranih (na 
podlagi cenitve) 

0012-2020 
PP    40.1302.08 

Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, 
neprometni 

PP    40.1302.08 

Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, 
neprometni 

757,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Na pobudo 
podjetnikov Občine 
Turnišče se bo izdelal 
elaborat za postavitev 
novih lamelnih tabel. 

KONTO 420225 
Nakup opreme za nadzor 
prometa in napeljav 

KONTO 420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 

0013-2020 
PP    40.1302.12 

Urejanje in gradnja 
parkirišča pri cerkvi v 
Turnišču 

PP    40.1302.12 
Urejanje in gradnja parkirišča 
pri cerkvi v Turnišču 

1.500,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Stroški 
izdelave PID (pravilno 
knjiženje). 

KONTO 420401 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 

KONTO 420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 

0014-2020 

PP    40.1302.09 Javna razsvetljava PP    40.1302.09 Javna razsvetljava 

11.000,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvedba 
novega konta za 
osnovna sredstva 
(pravilno knjiženje). 

KONTO 402200 Električna energija KONTO 420299 
Nakup druge opreme in 
napeljav 

0015-2020 
PP    40.1302.09 Javna razsvetljava PP    40.1302.09 Javna razsvetljava 

5.000,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvedba 
novega konta za 

KONTO 402503 
Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov 

KONTO 420299 
Nakup druge opreme in 
napeljav 
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Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

osnovna sredstva 
(pravilno knjiženje). 

0016-2020 

PP    40.1302.10 Izgradnja ceste gomilica PP    40.1302.10 Izgradnja ceste gomilica 

10.000,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. 
Nepredvideni stroški 
(račun s strani RS) za 
storitve inženiringa 
(nadzor pri 
rekonstrukciji državne 
ceste). 

KONTO 420401 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 

KONTO 420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 

0017-2020 

PP    40.1502.03 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje ČN 

PP    40.1502.03 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje ČN 

600,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvede se 
nov konto za tekoče 
vzdrževanje objektov 
(pravilno knjiženje). 

KONTO 420401 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 

KONTO 402503 
Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov 

0018-2020 

PP    40.1502.03 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje ČN 

PP    40.1502.03 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje ČN 

1.700,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvede se 
nov konto za tekoče 
vzdrževanje opreme 
(pravilno knjiženje). 

KONTO 420401 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 

KONTO 402511 
Tekoče vzdrževanje druge 
opreme 

0019-2020 PP 40.1502.07 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje kanalizacijskega 
sistema 

PP    40.1502.07 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje kanalizacijskega 
sistema 

4.100,00 
Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Uvede se 
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Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 402511 
Tekoče vzdrževanje druge 
opreme 

nov konto za tekoče 
vzdrževanje opreme 
(pravilno knjiženje). 

0020-2020 

PP 40.1603.01 Vodooskrba PP  40.1603.01 Vodooskrba 

1.000,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. Višji stroški 
od planiranih za tekoče 
vzdrževanje 
hidrantnega omrežja 
izvajalec podjetje EKO-
PARK 

KONTO 410000 
Subvencioniranje cen jp-
varaš 

KONTO 402503 
Tekoče vzdrževanje drugih 
objektov 

0021-2020 

PP 40.1603.01 Vodooskrba PP 40.1603.01 Vodooskrba 

2.300,00 

Prerazporeditev 
znotraj proračunske 
postavke. 
Nepredvideni stroški 
zaradi okvare črpalke. 
Nakup in montaža 
nove črpalke. 

KONTO 410000 
Subvencioniranje cen jp-
varaš 

KONTO 402503 
Nakup druge opreme in 
napeljav 
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OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
S rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2020 nastajajo finančne posledice, ki pomenijo 
spremembo prihodkov in odhodkov proračuna. 
 
Prihodki v rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2020 znašajo 2.543.204,00 EUR in so nižji od 
sprejetega proračuna  za leto 2020 za 225.158,00 EUR .  
Odhodki v rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2020 znašajo 2.771.499,00 EUR in so nižji od 
sprejetega proračuna za leto 2020 za 207.425,00 EUR . 
Razlika med bilancami se pokriva s zadolževanjem v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2020. 
 
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Zaradi sprememb, ki so nastale z rebalansom proračuna se novelira tudi Načrt razvojnih programov .  
 
4. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
Občina Turnišče je tekom leta ugotovila, da je potrebno dopolniti Letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim  premoženjem Občine Turnišče za leto 2020.  
Občina Turnišče ne načrtuje sprememb v Letnem načrtu  razpolaganja z premičnim  premoženjem 
Občine Turnišče za leto 2020. 
 
5. ZAKLJUČEK 
 
Kot je razvidno iz predloga rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2020 naj bi v tem letu zbrali  
2.543.204,00 EUR prihodkov. Za realizacijo načrtovanih nalog pa planiramo na odhodkovni strani 
2.771.499,00 EUR odhodkov. Nastala razlika med prihodki in odhodki se pokrije iz presežka na dan 
31.12.2019  v višini 148.295,00 EUR in iz domačega zadolževanja  skupni višini 80.000,00 EUR. 
 
         Župan občine Turnišče 
          Borut Horvat 
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Na podlagi 29.  člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20  ZIUZEOP-A in 80/20- ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 -ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 -ZUUJFO, 71/17, 21/18- popr. in 
80/20- ZIUOOPE ), 18. člena Statuta Občine Turnišče ( Uradni list RS, št. 6/17), je Občinski svet Občine Turnišče 
na  13. redni seji dne 17. 9. 2020, sprejel: 
 

ODLOK  
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE  

ZA LETO 2020 
 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 ( Uradni list RS, št. 7/2020) se drugi člen odloka spremeni 
tako, da se glasi: 
 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov. 
 
Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR): 
 

KONTO OPIS  Proračun leta 2020 

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.543.204 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.274.204 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.126.276 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.983.426 

 703 Davki na premoženje 133.200 

 704 Domači davki na blago in storitve 9.550 

 706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 147.928 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 100.728 

 711 Takse in pristojbine 3.500 

 712 Denarne kazni 3.000 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200 

 714 Drugi nedavčni prihodki 40.500 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 60.000 

 721 Prihodki od prodaje zalog 0 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 40.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 169.000 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 101.000 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 68.000 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 0 

 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.771.499 
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40 TEKOČI ODHODKI 988.474 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 167.425 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.921 

 402 Izdatki za blago in storitve 720.128 

 403 Plačila domačih obresti 0 

 409 Rezerve 68.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 976.861 

 410 Subvencije 89.300 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  545.661 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 53.900 

 413 Drugi tekoči domači transferi 288.000 

 414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 783.664 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 783.664 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 22.500 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
porabniki 

0 

 432 Investicijski transferi ožjim delom občin 22.500 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) - 228.295 

 B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

 750 Prejeta vračila danih posojil 0 

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

 440 Dana posojila 0 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

 C - RAČUN FINANCIRANJA  

  VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 80.000,00 

50 ZADOLŽEVANJE 80.000 

 500 Domače zadolževanje 80.000 

  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 

 550 Odplačilo domačega dolga 0 

  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -148.295 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 80.000 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 228.295 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019 148.295 

 9009 Splošni sklad drugo 148.295 
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Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine 
Turnišče.« 
 
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka: 410-221/2020-1 
Turnišče, dne 17. septembra 2020  
 
        Župan Občine Turnišče 
                 Borut Horvat 



OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    TTTTUUUURRRRNNNNIIIIŠŠŠŠČČČČEEEE
ULICA ŠTEFANA KOVAČA 73, 9224 TURNIŠČE

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

OSN:
2020REB1

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.768.362,00 2.768.362,00 2.543.204,00 91,87I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

2.150.362,00 2.150.362,00 2.274.204,00 105,76 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 2.010.002,00 2.010.002,00 2.126.276,00 105,78 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)

700 1.872.652,00 1.872.652,00 1.983.426,00 105,92 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 1.872.652,00 1.872.652,00 1.983.426,00 105,92 DOHODNINA

700020 1.872.652,00 1.872.652,00 1.983.426,00 105,92 DOHODNINA-ODSTOPLJEN VIR OBČINAM

703 127.700,00 127.700,00 133.200,00 104,31 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 108.300,00 108.300,00 108.300,00 100,00 DAVKI NA NEPREMIČNINE

703000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB -  OD FIZIČNIH OSEB

703003 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,00 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA -  OD PRAVNIH OSE

703004 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,00 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA -  OD FIZIČNIH OS

703005 300,00 300,00 300,00 100,00 ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA

7032 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,00 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA

703200 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

703201 300,00 300,00 300,00 100,00 ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV

7033 11.100,00 11.100,00 16.600,00 149,55 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN N FINANČNO PREMOŽENJE

703300 3.000,00 3.000,00 3.500,00 116,67 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB

703301 8.000,00 8.000,00 13.000,00 162,50 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB

703303 100,00 100,00 100,00 100,00 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN

704 9.550,00 9.550,00 9.550,00 100,00 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,00 DAVKI NA POSEBNE STORITVE

704403 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO

704405 50,00 50,00 50,00 100,00 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO

7047 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV

704700 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00 OKOLJDKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OK OLJA ZARADI ODVAJANJA

704708 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

706 100,00 100,00 100,00 100,00 DRUGI DAVKI

7060 100,00 100,00 100,00 100,00 DRUGI DAVKI

706099 100,00 100,00 100,00 100,00 DRUGI DAVKI

71 140.360,00 140.360,00 147.928,00 105,39 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

710 100.360,00 100.360,00 100.728,00 100,37 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7102 30,00 30,00 30,00 100,00 PRIHODKI OD OBRESTI

710200 30,00 30,00 30,00 100,00 PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED

7103 100.330,00 100.330,00 100.698,00 100,37 PRIHODKI OD PREMOŽENJA

710301 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE

710302 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA

710303 700,00 700,00 700,00 100,00 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA GARAŽE

Stran 1



Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

OSN:
2020REB1

Indeks 5:4
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v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

710304 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN

710306 2.630,00 2.630,00 2.998,00 113,99 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ

711 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE

711100 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

712 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 DENARNE KAZNI

7120 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

712001 500,00 500,00 500,00 100,00 GLOBE ZA PREKRŠKE

712005 500,00 500,00 500,00 100,00 DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH

712007 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA

713 0,00 0,00 200,00 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 0,00 0,00 200,00 0,00

713000 0,00 0,00 200,00 0,00 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714 33.500,00 33.500,00 40.500,00 120,90 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 33.500,00 33.500,00 40.500,00 120,90 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

714100 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

714105 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV

714114 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 PRIHODKI OSTALIH ZARAČUNLJIVIH TISKVIN

714120 2.000,00 2.000,00 9.000,00 450,00 PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENIH ZAVAROVANJ

714199 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI

72 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

720 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7200 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV

720001 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 PRIHODKI OD PODAJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ

721 0,00 0,00 0,00 - PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

7220 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

722001 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

73 0,00 0,00 0,00 - PREJETE DONACIJE  (730+731)

730 0,00 0,00 0,00 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731 0,00 0,00 0,00 - PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74 518.000,00 518.000,00 169.000,00 32,63 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)

740 95.000,00 95.000,00 101.000,00 106,32 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 94.000,00 94.000,00 100.000,00 106,38 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

740001 64.000,00 64.000,00 70.000,00 109,38 PREJETA SRED. IZ DR. PRO. ZA INVESTICIJE

740004 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 DRUGA PREJETA SRED. IZ DR. PRO. ZA TEKOČO UPORABO

7401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV

740100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV

741 423.000,00 423.000,00 68.000,00 16,08 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAUNA IZ SRREDSTEV EU
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7412 423.000,00 423.000,00 68.000,00 16,08 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PROR.EU ZA STRUKTURNO POLITIKO

741201 423.000,00 423.000,00 68.000,00 16,08 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV

78 0,00 0,00 0,00 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)

786 0,00 0,00 0,00 - OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU

787 0,00 0,00 0,00 - PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

2.996.657,00 2.996.657,00 2.771.499,00 92,49II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

40 969.507,00 951.778,00 988.474,00 103,86 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

400 168.067,00 168.067,00 167.425,00 99,62 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

4000 151.077,00 151.077,00 151.077,00 100,00 PLAČE IN DODATKI

400000 145.407,00 144.067,00 144.067,00 100,00 OSNOVNE PLAČE

400001 5.670,00 5.670,00 5.670,00 100,00 SPLOŠNI DODATKI

400002 0,00 1.340,00 1.340,00 100,00 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH

4001 7.400,00 7.400,00 6.758,00 91,32 REGRES ZA LETNI DOPUST

400100 7.400,00 7.400,00 6.758,00 91,32 REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 8.590,00 8.590,00 8.590,00 100,00 POVRAČILA IN NADOMESTILA

400202 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,00 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE ZA ZAPOSLENE

400203 2.690,00 2.690,00 2.690,00 100,00 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

4004 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 SREDSTVA ZA DADURNO DELO

400400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 SREDSTVA ZA NADURNO DELO

401 32.279,00 32.279,00 32.921,00 101,99 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

4010 18.380,00 18.380,00 18.380,00 100,00 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

401001 18.380,00 18.380,00 18.380,00 100,00 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 11.534,00 11.534,00 11.534,00 100,00 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

401100 10.640,00 10.640,00 10.640,00 100,00 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

401101 894,00 894,00 894,00 100,00 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

4012 263,00 263,00 405,00 153,99 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

401200 263,00 263,00 405,00 153,99 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 202,00 202,00 202,00 100,00 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

401300 202,00 202,00 202,00 100,00 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 1.900,00 1.900,00 2.400,00 126,32 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU

401500 1.900,00 1.900,00 2.400,00 126,32 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJN.ZAVAROV,NA PODLAGI ZKDPZJU

402 698.428,00 703.199,00 720.128,00 102,41 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020 149.400,00 151.871,00 157.200,00 103,51 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402000 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,00 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

402001 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

402002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV

402003 300,00 300,00 300,00 100,00 ZALOŽNIŠKE IN TISKARNE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA

402004 400,00 400,00 400,00 100,00 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA

402006 16.000,00 14.800,00 16.800,00 113,51 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN OBJAV
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402008 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

402009 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

402099 85.000,00 88.671,00 92.000,00 103,75 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4021 21.740,00 28.640,00 46.940,00 163,90 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402111 200,00 200,00 200,00 100,00 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV

402113 4.000,00 9.700,00 28.000,00 288,66 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE

402199 17.540,00 18.740,00 18.740,00 100,00 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

4022 128.700,00 117.700,00 117.700,00 100,00 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

402200 84.200,00 73.200,00 73.200,00 100,00 ELEKTRIČNA ENERGIJA

402201 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

402203 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

402204 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 ODVOZ SMETI

402205 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

402206 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

402299 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

4024 4.865,00 4.865,00 4.865,00 100,00 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

402400 200,00 200,00 200,00 100,00 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI

402402 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

402403 50,00 50,00 50,00 100,00 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI

402499 115,00 115,00 115,00 100,00 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

4025 320.500,00 322.900,00 322.200,00 99,78 TEKOČE VZDRŽEVANJE

402500 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

402503 252.500,00 249.100,00 258.400,00 103,73 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

402504 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

402510 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,00 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV

402511 2.600,00 8.400,00 8.400,00 100,00 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

402512 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO

402514 18.800,00 18.800,00 18.800,00 100,00 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

4029 73.223,00 77.223,00 71.223,00 92,23 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402900 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV

402902 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,00 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

402907 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

402920 13.500,00 17.500,00 15.500,00 88,57 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO

402922 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH

402930 1.400,00 1.400,00 2.400,00 171,43 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

402931 100,00 100,00 100,00 100,00 PLAČILA BANČNIH STORITEV

402999 13.523,00 13.523,00 8.523,00 63,03 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

403 0,00 0,00 0,00 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409 70.733,00 48.233,00 68.000,00 140,98 REZERVE
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4090 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

409000 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

4091 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 PRORAČUNSKA REZERVA

409100 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 PRORAČUNSKA REZERVA

4093 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

409300 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV - OBČINA PUCONCI ZA INV.IN INV.VZDRŽ.CEROP

41 963.150,00 972.679,00 976.861,00 100,43 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

410 96.500,00 93.200,00 89.300,00 95,82 SUBVENCIJE

4100 90.500,00 87.200,00 88.500,00 101,49 SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM

410000 90.500,00 87.200,00 88.500,00 101,49 SUBVENCIONIRANJE CEN JP-VARAŠ

4102 6.000,00 6.000,00 800,00 13,33 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

410299 6.000,00 6.000,00 800,00 13,33 DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM-CEROP

411 542.950,00 542.950,00 545.661,00 100,50 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

4111 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA

411103 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00 DARILO OB ROJSTVU OTROKA

4117 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 ŠTIPENDIJE

411799 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 STIMULACIJE ŠTUDENTOM ZA OPR.IZPITE

4119 524.950,00 524.950,00 525.661,00 100,14 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411900 48.950,00 48.950,00 48.950,00 100,00 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

411909 86.000,00 86.000,00 96.389,00 112,08 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

411920 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 SUBVENCIONIRANJE STANARIN

411921 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV

411922 12.000,00 12.000,00 2.322,00 19,35 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU

411999 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412 53.900,00 53.900,00 53.900,00 100,00 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120 53.900,00 53.900,00 53.900,00 100,00 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

412000 53.900,00 53.900,00 53.900,00 100,00 TEKOČI TRANSFERI NEPRODOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413 269.800,00 282.629,00 288.000,00 101,90 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4130 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE

413003 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM OBČINAM

4131 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

413105 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČ

4133 128.300,00 138.300,00 144.000,00 104,12 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413300 3.000,00 13.000,00 15.000,00 115,38 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 125.300,00 125.300,00 129.000,00 102,95 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE

4135 80.900,00 83.729,00 83.400,00 99,61 TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 80.900,00 83.729,00 83.400,00 99,61 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

4136 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,00 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE

413600 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,00 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE
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414 0,00 0,00 0,00 - TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42 1.044.000,00 1.052.200,00 783.664,00 74,48 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

420 1.044.000,00 1.052.200,00 783.664,00 74,48 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4202 78.000,00 99.958,00 106.958,00 107,00 NAKUP OPREME

420200 3.000,00 3.915,00 3.915,00 100,00 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME

420225 5.000,00 4.243,00 4.243,00 100,00 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV

420299 70.000,00 91.800,00 98.800,00 107,63 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

4204 856.000,00 834.400,00 553.058,00 66,28 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420400 12.000,00 27.000,00 41.312,00 153,01 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA

420401 784.000,00 751.500,00 455.846,00 60,66 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420402 60.000,00 55.900,00 55.900,00 100,00 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4205 20.000,00 15.585,00 585,00 3,75 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

420501 20.000,00 15.585,00 585,00 3,75 OBNOVE

4206 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

420600 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 NAKUP ZEMLJIŠČ

4208 55.000,00 67.257,00 88.063,00 130,94 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING

420800 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA

420899 50.000,00 62.257,00 83.063,00 133,42 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE

43 20.000,00 20.000,00 22.500,00 112,50 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

431 0,00 0,00 0,00 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,KI NISO P

432 20.000,00 20.000,00 22.500,00 112,50 INVESTICIJSKI TRANSFERI OŽJIM DELOM OBČIN

4320 20.000,00 20.000,00 22.500,00 112,50 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM

432000 20.000,00 20.000,00 22.500,00 112,50 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM

-228.295,00 -228.295,00 -228.295,00 100,00III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
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v EURB.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 0,00 0,00 0,00 -IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

750 0,00 0,00 0,00 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751 0,00 0,00 0,00 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752 0,00 0,00 0,00 - KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44 0,00 0,00 0,00 -V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

440 0,00 0,00 0,00 - DANA POSOJILA

441 0,00 0,00 0,00 - POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00 0,00 0,00 -VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)
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50 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00VII. ZADOLŽEVANJE  (500)

500 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5003 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH

500306 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU

55 0,00 0,00 0,00 -VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550)

550 0,00 0,00 0,00 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

-148.295,00 -148.295,00 -148.295,00 100,00IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

228.295,00 228.295,00 228.295,00 100,00XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

0,00 0,00 148.295,00 - STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

- - - - - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
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v EUR10 OBČINSKI SVET

10 46.100,00 46.100,00 46.100,00 100,00OBČINSKI SVET
01 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,00POLITIČNI SISTEM
0101 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,00Politični sistem
01019001 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,00Dejavnost občinskega sveta

10.0101.01 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00Stroški sej občinskega sveta
4029 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402902 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
10.0101.02 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00Stroški odborov in komisij

4029 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
402902 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

10.0101.03 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00Sofinanciranje političnih strank
4120 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

412000 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPRODOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
04 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00Druge skupne administrativne službe
04039001 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,00Obveščanje domače in tuje javnosti

10.0403.01 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,00Objava občinskih predpisov
4020 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402000 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
402006 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN OBJAV

04039002 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Izvedba protokolarnih dogodkov
10.0403.02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Stroški občinskega praznika

4020 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402099 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

06 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

10.0601.01 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,ZOS)
4029 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402922 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH
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v EUR20 NADZORNI ODBOR

20 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00NADZORNI ODBOR
02 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00Fiskalni nadzor
02039001 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00Dejavnost nadzornega odbora

20.0203.01 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00Dejavnosti nadzornega odbora
4020 500,00 500,00 500,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402000 500,00 500,00 500,00 100,00PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
4029 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402902 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,00PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
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30 78.347,00 78.347,00 78.347,00 100,00ŽUPAN
01 74.347,00 74.347,00 74.347,00 100,00POLITIČNI SISTEM
0101 74.347,00 74.347,00 74.347,00 100,00Politični sistem
01019003 74.347,00 74.347,00 74.347,00 100,00Dejavnost župana in podžupanov

30.0101.01 73.347,00 73.347,00 73.347,00 100,00Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana,podžupana
4000 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00PLAČE IN DODATKI

400000 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00OSNOVNE PLAČE
400001 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00SPLOŠNI DODATKI

4001 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00REGRES ZA LETNI DOPUST
400100 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00POVRAČILA IN NADOMESTILA
400202 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE ZA ZAPOSLENE

4010 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
401001 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 4.067,00 4.067,00 4.067,00 100,00PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401100 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401101 367,00 367,00 367,00 100,00PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

4012 150,00 150,00 150,00 100,00PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401200 150,00 150,00 150,00 100,00PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 80,00 80,00 80,00 100,00PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401300 80,00 80,00 80,00 100,00PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 400,00 400,00 400,00 100,00PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU
401500 400,00 400,00 400,00 100,00PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJN.ZAVAROV,NA PODLAGI ZKDPZJU

4024 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,00IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
402400 100,00 100,00 100,00 100,00DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI
402402 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
402403 50,00 50,00 50,00 100,00DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI
402499 100,00 100,00 100,00 100,00DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

4029 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
402907 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

30.0101.02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Reprezentanca, stroški sprejemov
4020 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402009 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00IZDATKI ZA REPREZENTANCO
04 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Druge skupne administrativne službe
04039002 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Izvedba protokolarnih dogodkov

30.0403.01 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Pokroviteljstva župana in sofinanciranje prireditev
4120 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

412000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPRODOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Stran 3



Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

OSN:
2020REB1

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\ K6\ 

v EUR40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

40 2.854.487,00 2.854.487,00 2.629.329,00 92,11OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
02 1.500,00 1.500,00 2.500,00 166,67EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 1.500,00 1.500,00 2.500,00 166,67Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 1.500,00 1.500,00 2.500,00 166,67Urejanje na področju fiskalne politike

40.0202.01 1.500,00 1.500,00 2.500,00 166,67Stroški plačilnega prometa
4029 1.500,00 1.500,00 2.500,00 166,67DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402930 1.400,00 1.400,00 2.400,00 171,43PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
402931 100,00 100,00 100,00 100,00PLAČILA BANČNIH STORITEV

04 296.600,00 302.600,00 308.600,00 101,98SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 400,00 400,00 400,00 100,00Kadrovska uprava
04019001 400,00 400,00 400,00 100,00Vodenje kadrovskih zadev

40.0401.01 400,00 400,00 400,00 100,00Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj
4020 300,00 300,00 300,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402003 300,00 300,00 300,00 100,00ZALOŽNIŠKE IN TISKARNE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA
4021 100,00 100,00 100,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402199 100,00 100,00 100,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE
0403 296.200,00 302.200,00 308.200,00 101,99Druge skupne administrativne službe
04039001 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00Obveščanje domače in tuje javnosti

40.0403.01 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00Objave predpisov, izdelave zastav, vzdrževanje spletnih strani
4020 8.000,00 6.800,00 6.800,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402006 8.000,00 6.800,00 6.800,00 100,00STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN OBJAV
4021 500,00 1.700,00 1.700,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402199 500,00 1.700,00 1.700,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE
04039003 287.700,00 293.700,00 299.700,00 102,04Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40.0403.02 6.000,00 10.000,00 12.000,00 120,00Pravno zastopanje
4029 6.000,00 10.000,00 12.000,00 120,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402920 4.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO
402999 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

40.0403.03 187.700,00 187.700,00 187.700,00 100,00Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
4022 58.200,00 58.200,00 58.200,00 100,00ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

402200 34.200,00 34.200,00 34.200,00 100,00ELEKTRIČNA ENERGIJA
402201 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

4025 129.500,00 129.500,00 129.500,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE
402500 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
402503 90.000,00 90.000,00 100.000,00 111,11TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
402511 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
402514 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

40.0403.04 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00Investicije in investicijsk vzdrževanje občinskega premoženja
4202 0,00 4.415,00 9.415,00 213,25NAKUP OPREME
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420200 0,00 915,00 915,00 100,00NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME
420299 0,00 3.500,00 8.500,00 242,86NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

4205 20.000,00 15.585,00 585,00 3,75INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
420501 20.000,00 15.585,00 585,00 3,75OBNOVE

4208 50.000,00 50.000,00 60.000,00 120,00ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING
420899 50.000,00 50.000,00 60.000,00 120,00PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE

40.0403.05 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00Zavarovanje objektov in opreme
4025 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402504 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
402512 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO

40.0403.07 6.000,00 8.000,00 12.000,00 150,00Stroški prodaje občinskega premoženja
4021 4.000,00 6.000,00 10.000,00 166,67POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402113 4.000,00 6.000,00 10.000,00 166,67GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE
4029 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402920 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO
06 253.082,00 253.082,00 248.082,00 98,02LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 20.600,00 20.600,00 20.600,00 100,00Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 20.600,00 20.600,00 20.600,00 100,00Povezovanje lokalnih skupnosti

40.0601.01 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00Projekt ustanovitve zvez občin - medobčinski inšpektorat
4130 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE

413003 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM OBČINAM
40.0601.02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

4136 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE
413600 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE

40.0601.03 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00Povezovanje lokalnih skupnosti (RRA)
4136 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE

413600 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE
0603 232.482,00 232.482,00 227.482,00 97,85Dejavnost občinske uprave
06039001 229.482,00 229.482,00 224.482,00 97,82Administracija občinske uprave

40.0603.01 119.082,00 119.082,00 119.082,00 100,00Plače delavcev občinske uprave
4000 83.700,00 83.700,00 83.700,00 100,00PLAČE IN DODATKI

400000 80.000,00 78.660,00 78.660,00 100,00OSNOVNE PLAČE
400001 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00SPLOŠNI DODATKI
400002 0,00 1.340,00 1.340,00 100,00DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH

4001 5.000,00 5.000,00 4.358,00 87,16REGRES ZA LETNI DOPUST
400100 5.000,00 5.000,00 4.358,00 87,16REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 5.490,00 5.490,00 5.490,00 100,00POVRAČILA IN NADOMESTILA
400202 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE ZA ZAPOSLENE
400203 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,00POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
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4004 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00SREDSTVA ZA DADURNO DELO
400400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 10.780,00 10.780,00 10.780,00 100,00PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
401001 10.780,00 10.780,00 10.780,00 100,00PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 6.597,00 6.597,00 6.597,00 100,00PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401100 6.140,00 6.140,00 6.140,00 100,00PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401101 457,00 457,00 457,00 100,00PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

4012 98,00 98,00 240,00 244,90PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401200 98,00 98,00 240,00 244,90PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 102,00 102,00 102,00 100,00PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401300 102,00 102,00 102,00 100,00PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 1.500,00 1.500,00 2.000,00 133,33PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU
401500 1.500,00 1.500,00 2.000,00 133,33PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJN.ZAVAROV,NA PODLAGI ZKDPZJU

4021 200,00 200,00 200,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
402111 200,00 200,00 200,00 100,00ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV

4024 2.115,00 2.115,00 2.115,00 100,00IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
402400 100,00 100,00 100,00 100,00DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI
402402 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
402499 15,00 15,00 15,00 100,00DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

4029 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
402907 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

40.0603.02 110.400,00 110.400,00 105.400,00 95,47Materialni stroški občinske uprave
4020 54.400,00 54.400,00 58.400,00 107,35PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
402001 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
402002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV
402004 400,00 400,00 400,00 100,00ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
402006 4.000,00 4.000,00 6.000,00 150,00STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN OBJAV
402008 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
402009 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00IZDATKI ZA REPREZENTANCO
402099 5.000,00 5.000,00 7.000,00 140,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4021 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
402199 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

4022 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,00ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
402203 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00VODA IN KOMUNALNE STORITVE
402204 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00ODVOZ SMETI
402205 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
402206 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

4025 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE
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402510 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV
402511 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
402514 800,00 800,00 800,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

4029 20.500,00 20.500,00 11.500,00 56,10DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
402900 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV
402902 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
402920 7.500,00 7.500,00 3.500,00 46,67SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO
402999 6.000,00 6.000,00 1.000,00 16,67DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

06039002 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
40.0603.04 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Nakup opreme

4202 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00NAKUP OPREME
420200 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME

07 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

40.0703.01 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite
4020 0,00 3.671,00 5.000,00 136,20PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 0,00 3.671,00 5.000,00 136,20DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
4135 13.000,00 9.329,00 8.000,00 85,75TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 13.000,00 9.329,00 8.000,00 85,75TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
07039002 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

40.0703.02 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00Dejavnost občinske gasilske zveze
4135 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
40.0703.03 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Obramba pred točo

4020 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402099 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

08 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Prometna varnost

40.0802.01 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4021 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402199 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE
10 17.422,00 33.922,00 35.922,00 105,90TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 17.422,00 33.922,00 35.922,00 105,90Aktivna politika zaposlovanja
10039001 17.422,00 33.922,00 35.922,00 105,90Povečanje zaposljivosti

40.1003.01 240,00 240,00 240,00 100,00Nagrade dijakom in študentom (praksa)
4021 240,00 240,00 240,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402199 240,00 240,00 240,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE
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40.1003.02 17.182,00 17.182,00 17.182,00 100,00Javna dela Občina Turnišče
4000 11.577,00 11.577,00 11.577,00 100,00PLAČE IN DODATKI

400000 11.407,00 11.407,00 11.407,00 100,00OSNOVNE PLAČE
400001 170,00 170,00 170,00 100,00SPLOŠNI DODATKI

4001 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00REGRES ZA LETNI DOPUST
400100 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,00POVRAČILA IN NADOMESTILA
400202 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE ZA ZAPOSLENE
400203 700,00 700,00 700,00 100,00POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

4010 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
401001 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 870,00 870,00 870,00 100,00PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401100 800,00 800,00 800,00 100,00PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401101 70,00 70,00 70,00 100,00PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

4012 15,00 15,00 15,00 100,00PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401200 15,00 15,00 15,00 100,00PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 20,00 20,00 20,00 100,00PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401300 20,00 20,00 20,00 100,00PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4021 700,00 700,00 700,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
402199 700,00 700,00 700,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

40.1003.04 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00Izvajanje javnih del JVIZ OŠ Turnišče
4133 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413300 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL
40.1003.05 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00Izvajanje javnih del JP Varaš

4135 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

40.1003.06 0,00 0,00 2.000,00 -Izvajanje javnih del drugi izvajalci
4133 0,00 0,00 2.000,00 -TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413300 0,00 0,00 2.000,00 -TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL
11 77.500,00 77.500,00 78.800,00 101,68KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40.1102.01 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,00Šport za vse generacije
4202 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,00NAKUP OPREME

420299 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,00NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
40.1102.02 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00Luštna tržnica

4202 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00NAKUP OPREME
420299 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

1103 3.000,00 3.000,00 4.000,00 133,33Splošne storitve v kmetijstvu
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11039002 3.000,00 3.000,00 4.000,00 133,33Zdravstveno varstvo rastlin in živali
40.1103.01 3.000,00 3.000,00 4.000,00 133,33Varstvo in zaščita živali

4135 3.000,00 3.000,00 4.000,00 133,33TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 3.000,00 3.000,00 4.000,00 133,33TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1104 4.500,00 4.500,00 4.800,00 106,67Gozdarstvo
11049001 4.500,00 4.500,00 4.800,00 106,67Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40.1103.02 3.000,00 3.000,00 3.300,00 110,00Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest
4025 3.000,00 3.000,00 3.300,00 110,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 3.000,00 3.000,00 3.300,00 110,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
40.1103.03 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Zasaditev dreves na javnih površinah

4020 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402099 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

13 572.000,00 572.000,00 587.764,00 102,76PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 570.000,00 570.000,00 585.764,00 102,77Cestni promet in infrastruktura
13029001 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

40.1302.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
4025 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
13029002 326.000,00 326.000,00 332.847,00 102,10Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40.1302.01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00Asfaltiranje cestnih odsekov v občini
4025 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
40.1302.05 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00Izgradnja kolesarske steze v Renkovcih

4021 0,00 3.700,00 10.000,00 270,27POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
402113 0,00 3.700,00 10.000,00 270,27GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE

4204 180.000,00 176.300,00 170.000,00 96,43NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
420400 5.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
420401 175.000,00 156.300,00 150.000,00 95,97NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

40.1302.07 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00Ureditev poljskih poti
4025 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
40.1302.11 116.000,00 116.000,00 12.312,00 10,61Izgradnja kolesarske steze Turnišče - Dobrovnik

4021 0,00 0,00 2.000,00 -POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
402113 0,00 0,00 2.000,00 -GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE

4204 116.000,00 116.000,00 10.312,00 8,89NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
420400 4.000,00 4.000,00 10.312,00 257,80PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
420401 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

40.1302.13 0,00 0,00 110.535,00 -Izgradnja kolesarske poti Gomilica- Črenšovci
4021 0,00 0,00 4.000,00 -POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
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402113 0,00 0,00 4.000,00 -GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE
4204 0,00 0,00 106.535,00 -NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420400 0,00 0,00 5.000,00 -PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
420401 0,00 0,00 101.535,00 -NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

13029003 65.000,00 65.000,00 59.100,00 90,92Urejanje cestnega prometa
40.1302.08 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avtobusnih postajališč,prometne signalizacije,neprometni

4202 5.000,00 4.243,00 4.243,00 100,00NAKUP OPREME
420225 5.000,00 4.243,00 4.243,00 100,00NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV

4208 0,00 757,00 757,00 100,00ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING
420899 0,00 757,00 757,00 100,00PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE

40.1302.12 60.000,00 60.000,00 54.100,00 90,17Urejanje in gradnja parkirišča pri cerkvi v Turnišču
4204 60.000,00 58.500,00 51.600,00 88,21NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420401 60.000,00 58.500,00 51.600,00 88,21NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
4208 0,00 1.500,00 2.500,00 166,67ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING

420899 0,00 1.500,00 2.500,00 166,67PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE
13029004 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,00Cestna razsvetljava

40.1302.09 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,00Javna razsvetljava
4022 50.000,00 39.000,00 39.000,00 100,00ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

402200 50.000,00 39.000,00 39.000,00 100,00ELEKTRIČNA ENERGIJA
4025 24.000,00 19.000,00 17.000,00 89,47TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 24.000,00 19.000,00 17.000,00 89,47TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
4202 0,00 16.000,00 18.000,00 112,50NAKUP OPREME

420299 0,00 16.000,00 18.000,00 112,50NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
13029006 30.000,00 30.000,00 44.817,00 149,39Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

40.1302.10 30.000,00 30.000,00 44.817,00 149,39Izgradnja ceste Gomilica
4204 30.000,00 20.000,00 25.011,00 125,06NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
420401 27.000,00 17.000,00 22.011,00 129,48NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 0,00 10.000,00 19.806,00 198,06ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING
420899 0,00 10.000,00 19.806,00 198,06PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE

1306 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Telekomunikacije in pošta
13069001 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

40.1306.01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Posodobitev telekomunikacijskih povezav
4022 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

402299 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE
14 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00GOSPODARSTVO
1403 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00Promocija občine

40.1403.01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00Promocijski material in oglaševanje
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4029 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
402999 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

14039002 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,00Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
40.1403.02 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00Sofinanciranje programov turizma in ostalih dejavnosti (ostala društva)

4135 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

40.1403.03 500,00 500,00 500,00 100,00Spodbujanje gospodarstva
4020 500,00 500,00 500,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 500,00 500,00 500,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
40.1403.04 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00Turistične prireditve

4020 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402099 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

15 496.000,00 496.000,00 118.300,00 23,85VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 496.000,00 496.000,00 118.300,00 23,85Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 26.000,00 26.000,00 23.300,00 89,62Zbiranje in ravnanje z odpadki

40.1502.01 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci
4102 3.000,00 3.000,00 500,00 16,67SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

410299 3.000,00 3.000,00 500,00 16,67DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM-CEROP
4320 20.000,00 20.000,00 22.500,00 112,50INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM

432000 20.000,00 20.000,00 22.500,00 112,50INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM
40.1502.02 3.000,00 3.000,00 300,00 10,00CERO PUCONCI-subvencija cene predelave n odlaganja odpadkov

4102 3.000,00 3.000,00 300,00 10,00SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
410299 3.000,00 3.000,00 300,00 10,00DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM-CEROP

15029002 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00Ravnanje z odpadno vodo
40.1502.03 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN

4025 0,00 2.300,00 2.300,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE
402503 0,00 600,00 600,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
402511 0,00 1.700,00 1.700,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

4204 30.000,00 27.700,00 27.700,00 100,00NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
420401 30.000,00 27.700,00 27.700,00 100,00NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

40.1502.05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00Odvodnjavanje
4204 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420402 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
15029003 410.000,00 410.000,00 35.000,00 8,54Izboljšanje stanja okolja

40.1502.07 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema
4025 0,00 4.100,00 4.100,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402511 0,00 4.100,00 4.100,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
4204 30.000,00 25.900,00 25.900,00 100,00NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420402 30.000,00 25.900,00 25.900,00 100,00REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
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40.1502.12 380.000,00 380.000,00 5.000,00 1,32Ureditev gospodarske cone Turnišče
4021 0,00 0,00 2.000,00 -POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402113 0,00 0,00 2.000,00 -GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE
4204 380.000,00 380.000,00 3.000,00 0,79NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420400 0,00 0,00 3.000,00 -PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
420401 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

16 176.500,00 176.500,00 281.800,00 159,66PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 98.500,00 98.500,00 203.800,00 206,90Komunalna dejavnost
16039001 90.000,00 90.000,00 92.300,00 102,56Oskrba z vodo

40.1603.01 90.000,00 90.000,00 92.300,00 102,56Vodooskrba
4025 8.000,00 9.000,00 10.000,00 111,11TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 8.000,00 9.000,00 10.000,00 111,11TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
4100 82.000,00 78.700,00 80.000,00 101,65SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM

410000 82.000,00 78.700,00 80.000,00 101,65SUBVENCIONIRANJE CEN JP-VARAŠ
4202 0,00 2.300,00 2.300,00 100,00NAKUP OPREME

420299 0,00 2.300,00 2.300,00 100,00NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
16039002 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40.1603.02 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00Pokopališča
4100 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM

410000 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00SUBVENCIONIRANJE CEN JP-VARAŠ
16039003 0,00 0,00 103.000,00 -Objekti za rekreacijo

40.1603.04 0,00 0,00 18.000,00 -Fitnes na prostem
4204 0,00 0,00 18.000,00 -NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

420401 0,00 0,00 18.000,00 -NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
40.1603.05 0,00 0,00 85.000,00 -Sprememba namembnosti dela stavbe Rodovita v fitnes

4204 0,00 0,00 85.000,00 -NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
420401 0,00 0,00 85.000,00 -NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1605 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00Drugi programi na stanovanjskem področju

40.1603.03 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje najemnih stanovanj
4020 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
1606 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00Urejanje občinskih zemljišč

40.1606.01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00Drugi stroški urejanja zemljišč
4208 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING

420800 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA
40.1606.03 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00Priprava sprememb OPN

4020 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
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402099 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
16069002 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00Nakup zemljišč

40.1606.02 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00Nakupi zemljišč
4206 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

420600 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00NAKUP ZEMLJIŠČ
17 60.400,00 60.400,00 60.400,00 100,00ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00Primarno zdravstvo
17029001 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00Dejavnost zdravstvenih domov

40.1702.01 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenegih domov
4025 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
1707 45.400,00 45.400,00 45.400,00 100,00Drugi programi na področju zdravstva
17079001 42.400,00 42.400,00 42.400,00 100,00Nujno zdravstveno varstvo

40.1707.01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe
4131 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

413105 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČ
40.1707.02 400,00 400,00 400,00 100,00Prispevek za nujno medicinsko pomoč in diabetološko ambulanto

4135 400,00 400,00 400,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 400,00 400,00 400,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

40.1707.03 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Prispevek za opravljene obdukcije po naročilu IN POGREBNIN
4135 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
17079002 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Mrliško ogledna služba

40.1707.04 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Mrliško ogledna služba
4133 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
18 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Premična kulturna dediščina

40.1802.03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Obnova cehovskih knjig, opreme
4020 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
1803 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00Programi v kulturi
18039001 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Knjižničarstvo in založništvo

40.1803.01 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00Dejavnost knjižnice
4133 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413300 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL
413302 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE

18039003 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00Ljubiteljska kultura
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40.1803.02 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
4120 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

412000 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPRODOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
40.1803.03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Sredstva za sofinanciranje JSKD in ZKD

4120 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
412000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPRODOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

40.1803.04 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev
4020 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
1804 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Podpora posebnim skupinam
18049004 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Programi drugih posebnih skupin

40.1803.05 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00Sofinanciranje programov drugih društev
4135 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1805 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00Programi športa

40.1805.01 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00Sofinanciranje športnih programov
4120 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

412000 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI NEPRODOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
18059002 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Programi za mladino

40.1805.03 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Pokroviteljstva in spodbujanje kulture in športa
4021 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

402199 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE
19 562.750,00 562.750,00 566.450,00 100,66IZOBRAŽEVANJE
1902 403.000,00 403.000,00 403.000,00 100,00Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 403.000,00 403.000,00 403.000,00 100,00Vrtci

40.1902.01 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00Dejavnost javnih vrtcev
4119 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411921 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
4133 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
40.1902.02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Program prva zaposlitev

4135 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1903 90.500,00 90.500,00 90.500,00 100,00Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 81.500,00 81.500,00 81.500,00 100,00Osnovno šolstvo

40.1903.01 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00Materialni stroški v Osnovni šoli Turnišče
4133 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
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40.1903.03 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,00Stroški dodatnih dejavnosti za šolske otroke
4020 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
4133 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
19039002 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00Glasbeno šolstvo

40.1903.04 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00Sofinanciranje programov Glasbene šole Lendava, Beltinci, Murska Sobota
4133 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
1906 69.250,00 69.250,00 72.950,00 105,34Pomoči šolajočim
19069001 59.250,00 59.250,00 62.950,00 106,24Pomoči v osnovnem šolstvu

40.1906.01 4.600,00 4.600,00 6.000,00 130,43Dodatni program v osnovnih šolah
4133 4.600,00 4.600,00 6.000,00 130,43TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

413302 4.600,00 4.600,00 6.000,00 130,43TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
40.1906.02 3.700,00 3.700,00 6.000,00 162,16Materialni stroški v drugih osnovnih šolah

4133 3.700,00 3.700,00 6.000,00 162,16TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL
413302 3.700,00 3.700,00 6.000,00 162,16TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE

40.1906.03 32.700,00 32.700,00 32.700,00 100,00Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj- OŠ Turnišče
4119 32.700,00 32.700,00 32.700,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411900 32.700,00 32.700,00 32.700,00 100,00REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
40.1906.04 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00Regresiranje prevozov učencev v posebno OŠ Lendava

4119 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
411900 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

40.1906.05 6.550,00 6.550,00 6.550,00 100,00Regresiranje prevozov učencev v OŠ  M.Sobota
4119 6.550,00 6.550,00 6.550,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411900 6.550,00 6.550,00 6.550,00 100,00REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
40.1906.06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Financiranje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami

4133 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL
413300 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL

40.1906.08 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00Regresiranje prevozov v CSG Maribor
4119 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411900 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
19069003 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00Štipendije

40.1906.07 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00Nagrade študentom
4117 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00ŠTIPENDIJE

411799 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00STIMULACIJE ŠTUDENTOM ZA OPR.IZPITE
20 132.000,00 132.000,00 134.711,00 102,05SOCIALNO VARSTVO
2002 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00Varstvo otrok in družine
20029001 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00Drugi programi v pomoč družini
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40.2002.01 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00Pomoč staršem ob rojstvu otroka
4111 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA

411103 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00DARILO OB ROJSTVU OTROKA
2004 124.000,00 124.000,00 124.711,00 100,57Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 12.000,00 12.000,00 2.322,00 19,35Socialno varstvo invalidov

40.2004.03 12.000,00 12.000,00 2.322,00 19,35Financiranje družinskega pomočnika
4119 12.000,00 12.000,00 2.322,00 19,35DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411922 12.000,00 12.000,00 2.322,00 19,35IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU
20049003 96.000,00 96.000,00 106.389,00 110,82Socialno varstvo starih

40.2004.04 86.000,00 86.000,00 96.389,00 112,08Bivanje starejših oseb v Domu za starejše
4119 86.000,00 86.000,00 96.389,00 112,08DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411909 86.000,00 86.000,00 96.389,00 112,08REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
40.2004.13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00Pomoč družini na domu

4135 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

20049004 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00Socialno varstvo materialno ogroženih
40.2004.07 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Pomoč pri uporabi stanovanja -subvencije stanarin

4119 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
411920 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00SUBVENCIONIRANJE STANARIN

40.2004.08 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
4119 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

411999 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
20049006 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

40.2004.09 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (Karitas)
4135 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
40.2004.10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00Sofinanciranje programov socialnega varstva (KORK)

4135 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI
413500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

40.2004.11 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00Sofinanciranje programov YHD, Šent, Zavod Pravica
4135 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,KI NISO NEPOSREDNI PRORAČ. PORABNIKI

413500 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
40.2004.12 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00Aktivnosti za dvig socialne ravni

4021 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
402199 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

23 70.733,00 48.233,00 68.000,00 140,98INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00Rezerva občine

40.2302.01 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00Proračunska rezerva

Stran 16



Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

OSN:
2020REB1

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\ K6\ 

v EUR40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

4091 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00PRORAČUNSKA REZERVA
409100 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00PRORAČUNSKA REZERVA

4093 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
409300 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV - OBČINA PUCONCI ZA INV.IN INV.VZDRŽ.CEROP

2303 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17Splošna proračunska rezervacija
23039001 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17Splošna proračunska rezervacija

40.2303.01 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17Splošna proračunska rezervacija
4090 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

409000 32.733,00 10.233,00 30.000,00 293,17SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Stran 17



Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

OSN:
2020REB1

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\ K6\ 

v EUR50 KRAJEVNE SKUPNOSTI

50 15.523,00 15.523,00 15.523,00 100,00KRAJEVNE SKUPNOSTI
06 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00Dejavnost občinske uprave
06039002 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50.0602.01 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00Stroški krajevnih skupnosti
4020 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

402099 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
4025 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE

402503 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
20 523,00 523,00 523,00 100,00SOCIALNO VARSTVO
2004 523,00 523,00 523,00 100,00Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 523,00 523,00 523,00 100,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

50.2004.01 523,00 523,00 523,00 100,00Obdaritev otrok - Miklavževanje
4029 523,00 523,00 523,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

402999 523,00 523,00 523,00 100,00DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

2.996.657,00 2.996.657,00 2.771.499,00 92,49

Stran 18
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I .  S P L O Š N I  D E L  

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  - 2 2 8 . 2 9 5  €  

4 ODHODKI  2.771.499  € 

Obrazložitev konta 

40 TEKOČI ODHODKI 988.474 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH 167.425 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače se načrtujejo odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim 
načrtom. 
Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih temelji 
na okvirih in predpisih, ki opredeljujejo način in višino usklajevanja plač v letu 2020 (Aneks št. 4 za državno 
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave  samoupravnih lokalnih skupnosti) ter napredovanj zaposlenih. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 32.921 € 

Obrazložitev konta 

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) 
in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 720.128 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih 
proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot 
tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni 
material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena 
potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, različne članarine v neprofitnih 
institucijah, sejnine in druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. 

409 REZERVE 68.000 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te vrste odhodkov se predvideva izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki 
se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 
suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. 
Načrtuje se tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

41 TEKOČI TRANSFERI 976.861 € 

410 SUBVENCIJE 89.300 € 

Obrazložitev konta 

Transferji posameznikom v obliki subvencije preko Javnega podjetja Varaš d.o.o, so namenjeni 
subvencioniranju cene omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode  po sprejetem sklepu OS 
Občine Turnišče. Predvideva se tudi pokrivanje stroškov zaradi sprejete cene, ki ne dosega dejanske cene pri 
čiščenju in odvajanju odpadnih voda preko JP Varaš in pokrivanje stroškov zaradi sprejete cene, ki ne dosega 
dejanske cene pri vzdrževanju pokopališč. Ocenjena vrednost vsega skupaj je 90.500,00 EUR ( od tega 
pokopališča 8.500,00 EUR) 
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Transferji posameznikom za subvencioniranje cene odlaganja nenevarnih odpadkov preko CEROP je 
zaračunana na osnovi sklepa OS v višini 6000 EUR.  

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 545.661 € 

Obrazložitev konta 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferjev urejajo posamezni zakoni in 
podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine 
uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom, 
kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev, regresiranje 
oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo, pogrebnih stroškov socialno ogroženih. V tem sklopu izdatkov 
so tudi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka in denarne nagrade študentom. 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 53.900 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu, neprofitnemu sektorju. Med 
neprofitne organizacije sodijo društva (gasilska, kulturna, športna, turistična, humanitarna) in politične stranke. 
Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države 
in občin. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 288.000 € 

Obrazložitev konta 

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja predstavljajo plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje 
občanov. 

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom. Planirana sredstva 
se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 783.664 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 783.664 € 

Obrazložitev konta 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove za nakup nematerialnega premoženja ter 
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Podrobnejši opisi so v načrtih razvojnih 
programov. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 22.500 € 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI OŽJIM DELOM OBČIN 22.500 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi zajemajo transfere Občini Puconci - za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki II. Faza. 
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7 PRIHODKI  2.543.204  € 

Obrazložitev konta 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.126.276 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.983.426 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. Zakon o financiranju 
občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek 
povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in 
predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Izračuni  za leto 2020 so narejeni na podlagi izračunov primerne porabe, dohodnine in finančne 
izravnave, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance, v katerih je upoštevana povprečnina v višini 623,96 EUR.  

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 133.200 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na premoženje uvrščamo: 

- davek na nepremičnine, 

- davek na premičnine, 

- davek na dediščine in darila, 

- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 

Med davki na premoženje predstavlja največji delež nadomestilo za uporabno stavbnih zemljišč. V skladu s 
priporočili  Ministrstva za finance je evidenca NUSZ usklajena z evidenco registra nepremičnin. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 9.550 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na zelo majhen 
delež že zaradi upoštevanja načela previdnosti in glede na realizacije predhodnih let. 

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, kamor so uvrščene turistična taksa, komunalne 
takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

706 DRUGI DAVKI 100 € 

Obrazložitev konta 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 147.928 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 100.728 € 

Obrazložitev konta 

Na kontni skupini predstavljajo prihodke od obresti in od premoženja. 

Prihodki od obresti prestavljajo:  

- prihodke od obresti od vezanih depozitov nenamenskih sredstev,  

- prihodki od premoženja predstavljajo prihodke najemnin za poslovne prostore, za stanovanja in drugih 
najemnin 
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.500 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov 
občin 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 3.000 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške in denarnih kaznih v 
upravnih postopkih ter nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 200 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova izvajanja fotokopiranja za občane Občine 
Turnišče. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 40.500 € 

Obrazložitev konta 

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo: 

- prispevki občanov za izvajanje določenih programov 
- regresni zahtevki 
- prihodki od komunalnih prispevkov 
- prihodki od zaračunane kurjave najemnikov poslovnih prostorov 
- prihodek iz naslova amortizacije vodovodnega omrežja 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 60.000 € 

Obrazložitev konta 

V proračunu načrtujemo prihodke od prodaje stanovanj. 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 40.000 € 

Obrazložitev konta 

Načrtovani so prihodki od prodaje zemljišč v skladu z Letnim načrtom prodaje. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 169.000 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 101.000 € 

Obrazložitev konta 

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo: 

- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog,  
- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov, 
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, 
- požarna taksa, 
- finančna izravnava. 
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741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU 68.000 € 

Obrazložitev konta 

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo: 

- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov 
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I I .  P O S E B N I  D E L  

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  2 . 7 7 1 . 4 9 9 €  

1 0  O B Č I N S K I  S V E T  4 6 . 1 0 0  €  

01 POLITIČNI SISTEM 36.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne 
skupnosti: 

- občinski svet 

- župan 

- podžupan. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina Turnišče ne razpolaga z dolgoročnim razvojnim dokumentom. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Turnišče. Cilj političnega 
sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema in razvoj občine, pri čemer 
je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank 
in občanov ob spoštovanju interesov vseh, zagotoviti trajnostni razvoj občine in ohranitev občine kot 
samostojnega centra z vsemi potrebnimi funkcijami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 36.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema (občinskega 
sveta, župana in podžupana) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša 
zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, 
predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.  

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z 
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predloži v 
razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo sproti spremljale in se bo ugotavljalo, ali se 
sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah občinskega sveta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
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01019001 Dejavnost občinskega sveta 36.400 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine 
Turnišče ima 14 članov, od teh je en član občinskega sveta predstavnik romske skupnosti. Občinski svet ima 
naslednje odbore:  

• Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

• Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 

• Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

• Nadzorni svet 

• Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

• Komisija občinskega sveta za pritožbe 

• Statutarno pravna komisija  

• Komisija za prireditve in proslave 

 

Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. 
Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.  

V občini delujejo tudi Krajevne skupnosti, vendar te niso pravne osebe.  

Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej občinskega sveta, stroške 
odborov in komisij in stroške delovanja krajevnih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank 

Statut Občine Turnišče 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov 

Odlok o financiranju političnih strank 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so obravnava in sprejem Statuta občine, Poslovnika o delu občinskega sveta, odlokov, proračuna in 
zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, 
priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, 
podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi 
občinskega premoženja, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje koncesij 
na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud 
Državnemu zboru, Državnemu svetu idr.  

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega svet in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se 
uresničujejo s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. 

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z 
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega sproti uresničuje. Občinski 
svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom in občinsko 
upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letnem cilju je prednostna naloga župana, da v sodelovanju z občinsko upravo preko občinskega sveta 
realizira sprejeti program. 

10.0101.01 Stroški sej občinskega sveta 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta za delovanje v občinskem svetu.  

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine 
Turnišče šteje 14 članov, od teh je en predstavnik romske skupnosti. Občinski svet ima tudi delovna telesa, 
odbore in komisije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo, so opredeljene na podlagi 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih 
financ. 

10.0101.02 Stroški odborov in komisij 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačila članom odborov in komisij so planirana na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.  

Sejnine članom Krajevnih skupnosti so določene s sklepom Občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Statut Občine Turnišče 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 

- Sklep občinskega sveta o plačilu članom Krajevnih skupnosti 

10.0101.03 Sofinanciranje političnih strank 5.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so zastopane v občinskem 
svetu za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso 
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja 
se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 
Statut občine Turnišče, Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena javnost ter 
obeleženje pomembnih dogodkov v občini na protokolaren način. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 8.200 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov 
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo tudi stroški upravljanja in vzdrževanja 
poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi stroške občinskega praznika. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javnosti dela organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij s 
sprotnim komuniciranjem. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana in občinske 
uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o medijih 

- Uredba o upravnem poslovanju 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

- Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu s sprotnim 
komuniciranjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko medijev. Kazalec je 
letno število objav, izdanih pisnih gradiv in obvestil. 

10.0403.01 Objava občinskih predpisov 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvideni materialni stroški objav aktov in drugih predpisov, ki jih sprejme občinski svet. 
Dokumenti se objavljajo v Uradnem listu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram Izvedba protokolarnih dogodkov zajema stroške praznovanja občinskega praznika 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna  usmeritev  občine  pri  izvajanju  protokolarnih  dogodkov  se  odraža v  odprtosti  in  prijaznosti  
občine.  Z  organizacijo  prireditev  

in  proslav ob  določenih  praznikih  se  ohranja  tudi  spomin  na  pomembne zgodovinske  dogodke  in  se  na  
primeren  način  izkazuje  pozornost  vsem  tistim,  ki  v  sedanjosti sooblikujejo  občino  v  bolj uspešno in 
prepoznavno. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni  izvedbeni  cilji  izhajajo  iz  dolgoročne usmeritve občine. S proslavo izkazuje pozornost posameznikom, 
skupinam, institucijam in vsem občanom.  

Kazalci za  ugotavljanje  uspešnosti  doseganja  letnih  ciljev  se  bodo  izražali  skozi  doseženo  podobo  občine 
kot odprte in prijazne gostiteljice in zadovoljstvo obiskovalcev proslav in prireditev. 

10.0403.02 Stroški občinskega praznika 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se sredstva namenijo za materialne stroške pri izvedbi občinskega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Statut Občine Turnišče 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti 
z drugimi organizacijami. 



 

 15 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je sodelovanje, usklajevanje in spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih 
in vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na 
lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni 
interesi občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v 
Skupnosti občin Slovenije 

- spodbujanje skladnega razvoja, 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti 

- povečanje blagostanja prebivalstva ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotovitev ažurnih informacij 

- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja SOS 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.500 € 

Opis podprograma 

V Sloveniji delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti. To sta Skupnost občin Slovenije in Združenje 
občin Slovenije. Občina Turnišče je vključena v združenje in plačuje stroške članarine glede na število 
prebivalcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotovitev ažurnega informiranja 

- Zagotovitev prenosa dobrih praks 

- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tudi v tem letu bo občina sodelovala z drugimi občinami, pridobivala informacije, znanje in izkušnje na različnih 
področjih 

Zastavljeni cilji so: 

- zagotovitev ažurnih informacij/število informacij 
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- Zagotovitev drugih ugodnosti v SOS in ZOS / število po vsebini 

10.0601.01 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,ZOS) 1.500€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v okviru te postavke nameni svoj delež pri članstvu v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin 
Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklep občinskega sveta o pristopu 
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2 0  N A D Z O R N I  O D B O R  2 . 2 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 02 porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini 
je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega 
odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 2.200 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine kot organa za nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in smotrno porabo proračunskih sredstev ter nadzor 
nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in 
priporočili za izboljšanje poslovanja v skladu z letnim programom dela nadzornega odbora. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajeva izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške in ostale 
izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. 

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o financiranju občin 

- Statut Občine Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa 
občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem 
prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih nadzorov. Nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja. 

20.0203.01 Dejavnosti nadzornega odbora 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za sejnine za seje nadzornega odbora in za opravljene nadzore. 

Tu so predvideni tudi materialni stroški za delovanje nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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3 0  Ž U P A N  8 0 . 2 8 8  €  

01 POLITIČNI SISTEM 75.288 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema (občinskega 
sveta, župana in podžupana). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj Občine Turnišče. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 74.347 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema (občinskega 
sveta, župana in podžupana). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša 
zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, 
predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z 
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predložijo v 
razpravo in sprejem občinskemu svetu. Prav tako bodo sproti spremljali ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, 
predvsem na sejah sveta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 Dejavnost župana in podžupana 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 74.347 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, izdatke 
za službena potovanja in za strokovno izobraževanje zaposlenih ter stroške reprezentance župana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut občine 
Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje njihovega izvajanja 
preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letošnjem letu bo prednostna naloga župana, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in 
komisijami ter občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh v programu sprejetih nalog. 

30.0101.01 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana, podžupana 73.347 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške plače za župana. Zneski so planirani v skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

30.0101.02 Reprezentanca, stroški sprejemov 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške reprezentance in stroške raznih sprejemov župana za poslovne partnerje 
in za predstavnike raznih ministrstev, srečanj z ostalimi župani, ipd.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso 
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 
Statut občine Turnišče, Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena javnost ter 
obeleženje pomembnih dogodkov v občini na protokolaren način. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 4.000 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov . 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javnosti dela organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij s 
sprotnim komuniciranjem 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.000 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine ob prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo javnih prireditev in srečanj na občinskem in krajevnem nivoju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno gospodarjenje s sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov obdrži na obstoječem 
nivoju 

30.0403.01 Pokroviteljstva župana in sofinanciranje prireditev 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške pokroviteljstev ostalih humanitarnih, veteranskih in različnih društev ter posebnih 
skupin iz drugih občin.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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4 0  O B Č I N A  -  O B Č I N S K A  U P R A V A  2 . 6 2 9 . 3 2 9  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 02 porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini 
je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega 
odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 vsebuje urejanje na področju fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov 
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.500 € 

Opis podprograma 

Področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje  stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih 
dajatev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti,  Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni  in  letni  izvedbeni cilj sta enaka in sta usmerjena k zagotavljanju sredstev za financiranje stroškov, 
nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

40.0202.01 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije, FURS) 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem, to so provizije Uprave za javna plačila, 
Davčni upravi RS, bančne storitve in podobno. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 308.600 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso 
v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter 
izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0401 Kadrovska uprava 400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni  cilj  je  spodbujanje  delovanja  posameznikov  in  organizacij  k  prepoznavnosti  in razvoju Občine 
Turnišče. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešna izvedba javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Kadrovska uprava 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 400 € 

Opis podprograma 

Občina vsako leto razpiše razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ali  
organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali na prepoznavnost in razvoj občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Sklepi Občinskega sveta Občine Turnišče, Pravilnik o oddaji javnih naročil male 
vrednosti, Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Najzaslužnejšim občanom se vsako leto podelijo občinska priznanja Občine Turnišče. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev na izbor 
dobitnikov priznanj, podelitev priznanj na slovesnosti ob občinskem prazniku. 
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40.0401.01 Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema materialne stroške v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

0403 Druge skupne administrativne službe 308.200 € 

Opis glavnega programa 

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih 
dogodkov, pokroviteljstva, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, 
idr. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj  je  izboljšanje  kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj 
informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim 
bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi 
uresničuje tudi ta cilj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je doseči bolj učinkovito delovanje občinske uprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.500 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje materialnih pogojev za obveščanje javnosti in za izvajanje postopkov pri razpolaganju in 
upravljanju z občinskim premoženjem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o  javnem  naročanju,  veljaven  zakon  o  izvrševanju  proračunov  Republike  Slovenije,  Sklepi 
Občinskega sveta Občine Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje materialnih pogojev za celovito obveščanje  javnosti in izvajanje postopkov razpolaganja in 
upravljanja z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sprotno obveščanje  javnosti in izvajanje postopkov pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem. 

40.0403.01 Objave predpisov, izdelave zastav, vzdrževanje spletnih strani 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvideni stroški objav sprejetih predpisov, stroški izdelave občinskih zastav, vzdrževanje 
spletne strani . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 299.700 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški investicijskega 
vzdrževanja in stroški novih investicij v poslovne prostore, ki so v lasti in upravljanju občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni  samoupravi, Zakon o javnih  financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Transparentno, učinkovito in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem, tehnična in strokovna podpora 
upravljanja občinskega premoženja, pravna pomoč, idr. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem. 

40.0403.02 Pravno zastopanje 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške odvetniških storitev, izvedencev, cenitev pri razpolaganju in upravljanju z občinskim 
premoženjem 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.0403.03 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 187.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko so vključeni stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški ogrevanja, elektrike 
idr. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.0403.04 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko so vključeni stroški investicijskega vzdrževanje objektov v lasti občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 01-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.0403.05 Zavarovanje objektov in opreme Občine Turnišče 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške zavarovanja objektov in opreme v lasti občine. 



 

 26 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.0403.07 Stroški prodaje občinskega premoženja 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške prodaje občinskega premoženja, t.j. geodetske storitve, cenitve idr.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 248.082 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov in dejavnost občinske uprave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog občinske uprave 
in delovanja  ožjih  delov  občin,  z  namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni  porabi proračunskih  sredstev na področju lokalne 
samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.   

Področje zasleduje stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje nalog lokalne 
samouprave. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 20.600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na aktivnosti pri povezovanju občin.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje 
kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih 
sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so učinkovito sodelovanje v medobčinskem inšpektoratu, povezovanje v regionalni razvojni agenciji 
ter izvajanje skladnega  lokalnega razvoja s članstvom v lokalni akcijski skupini. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 20.600 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti z različnimi oblikami povezovanja. Občina Turnišče je 
skupaj z občinami Beltinci, Črenšovci, Odranci in Velika Polana ustanovila Medobčinski inšpektorat. Občina 
Turnišče je vključena tudi v razvojno agencijo RA Sinergija. Za izvajanje lokalnih akcijskih skupin  je občina  
povezana z drugimi občinami v LAS 2020 pri dobrih ljudeh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakona  o  varstvu  okolja  s podzakonskimi predpisi, Zakon o ohranjanju narave 
in podzakonskih predpisov, Zakon o vodah, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba o 
sodelovanju, Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvaliteten in strokoven nadzor, spodbujanje skladnega razvoja, preprečevanje nastajanja 
novih območij z večjimi razvojnimi problemi, povečanje blagostanja prebivalstva občine ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti 

Kazalci: število novih podjetij, samostojnih podjetnikov, število skupnih predstavitev, katalogov, obvestil, 
število skupnih aktivnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je imeti v občini kvalitetno in strokovno opravljen nadzor in upoštevanje pravil, katerih namen je 
uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in 
duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.  

 

40.0601.01 Projekt ustanovitve zvez občin - medobčinski inšpektorat 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške medobčinskega inšpektorata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.0601.02 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške LAS 2020 pri dobrih ljudeh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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40.0601.02 Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalne razvojne agencije) 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške RA Sinergija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 227.482 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer sredstva za delovanje administracije 
občinske uprave in stroške povezane z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in ažurno 
izvajanje nalog občinske uprave, upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti. Osnovni dolgoročni cilj je 
kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje čim boljše organiziranosti služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno in 
učinkovito javno upravo, ter razpoložljiva,  omejena sredstva.  Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z 
veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sklepa in usmeritvami župana in direktorice občinske uprave. Glede na 
vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti  tem  trendom,  da  bo lahko delovala in  da 
bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s 
planiranimi sredstvi  uresničuje tudi ta cilj.  Kazalnik: uspešno izvršene naloge, uspešno in strokovno opravljanje 
vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave. Zagotoviti ustrezne delovne pogoje in opremo, zdravstveno 
varstvo, strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom 
zaposlenih v občinski upravi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 224.482 € 

Opis podprograma 

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave in se navezujejo predvsem na 
zagotavljanje prostorskih in drugih  pogojev za delovanje. V podprogram se uvrščajo vsi stroški iz naslova plač 
zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški. V  podprogram  so  umeščeni tudi stroški storitev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti, Zakon o višini povračil stroškov  v zvezi z delom in nekaterih  drugih  prejemkov,  Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu,  Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, 
Zakon o javnih financah, veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,  Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni  metodologiji  in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem  premoženju  države  in  samoupravnih  
lokalnih  skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon,  Obligacijski  zakonik 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, s ciljem kakovostnega izvajanja upravnih nalog,  pri čemer 
so proračunska sredstva naravnana na  zakonito, namensko, gospodarno  in učinkovito  porabo.  Dolgoročni 
cilj je gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev za materialne  stroške  tako,  da  je  izvajanje  vseh  
storitev  in  posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi 
zagotavljanje pogojev  za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot  tudi 
zagotavljanje  prostorskih  pogojev  za  varno  delo,  ustrezne  opremljenosti  in  postavitve  delovnih mest in 
primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje 
funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne  literature  in  drugo.  
Kazalnik: uspešno in  kakovostno opravljene zadane naloge v okviru vseh notranjih organizacijskih enot. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je nemoteno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter zagotavljanje 
ustreznih delovnih pogojev, kljub omejenim proračunskim sredstvom. Doseganje zastavljenih ciljev se bo 
merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave. 

40.0603.01 Plače delavcev občinske uprave 119.082 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plače delavcev, zaposlenih v občinski upravi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.0603.02 Materialni stroški občinske uprave 105.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema materialne stroške občinske uprave, kot so pisarniški material, stroške storitev, 
reprezentance, komunalnih  storitev, vzdrževanja opreme, stroške seminarjev idr. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva, ki so potrebna za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in stroškovno delovanje občinske uprave in zagotovitev 
normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti vzdrževano opremo za delo občinske uprave. 

40.0603.04 Nakup opreme 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške obnove računalniške in druge opreme za potrebe občinske uprave. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 02-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 42.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambo pred točo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih 
gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 42.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni  program  vključuje sredstva  za  izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programa varstva pred požarom; dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na 
izredne dogodke. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite 
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo 
naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje  in 
opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog  zaščite in reševanja v 
Občini Turnišče. Kazalec uspešnosti  je doseganje ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in 
enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo. Uspešnost se meri 
tudi kot nenapovedane vaje pripadnikov in merjenje izvoznih časov gasilskih enot. Zagotavljanje aktivne 
obrambe pred točo, ki lahko povzroči naravno nesrečo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 13.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram se uvrščajo stroški za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev, usposabljanje in 
opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne  in  vzajemne  zaščite, vzdrževanje javnih  
zaklonišč  in druge  nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o materialni  
dolžnosti,  Zakon  o  lokalni  samoupravi,  Zakon  o  javnih  financah,  Zakon  o  javnem  naročanju,  Zakon  o  
gasilstvu,  Zakon  o  državni  upravi,  Odredba  o  prenosu  določenih  nalog zaščite in reševanja na operativne 
gasilske enote, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot 
zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja  v  primeru naravnih in 
drugih nesreč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov 
in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 
spremljanje nevarnosti; obveščanje prebivalcev o nevarnostih;  izvajanje  zaščitnih  ukrepov;  razvijanje  osebne  
in  vzajemne zaščite; izdelovanje ocen ogroženosti; izdelovanje načrtov zaščit  in reševanja;  organiziranje,  
opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občine samostojno 
organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju 
posledic nesreč. 

40.0703.01 Nakup in vzdrževanje opreme CZ 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za zaščito in reševanje in sredstva za požarni sklad. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 29.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram se uvrščajo stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški  
operativnega  delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti 
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni  program  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  nesrečami,  Zakon  o  varstvu  pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih  financah,  Zakon  o  
društvih,  Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic  naravnih nesreč, Zakon o materialni 
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju, Odredba o prenosu določenih  nalog  zaščite  in  reševanja  na  operativne  
gasilske  enote,  Uredba  Vlade  RS  o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem 
okolju, Odredba  o  merilih  za  organiziranje  in  opremljanje  Civilne zaščite,  Navodilo o  evidenci, razporejanju  
in  pozivanju  pripadnikov  Civilne  zaščite  ter  drugih  sil  za  zaščito,  reševanje  in pomoč,  Navodilo  za  
obveščanje  o  naravnih  in  drugih  nesrečah,  Pravilnik o požarnem  redu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot 
zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje  zastavljenih  ciljev  in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob 
izrednih dogodkih in nesrečah 

40.0703.02 Dejavnost občinske gasilske zveze 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za delovanje občinske gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v občini 
Turnišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.0703.03 Obramba pred točo 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za delovanje aktivne obrambe pred točo, ki je sofinanciran s strani države v višini 50%.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 Notranje zadeve in prometna varnost zajema naloge na področju prometne varnosti v 
občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na 
zagotavljanje večje prometno prometne varnosti v občini za vse udeležence v prometu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe 
vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega 
cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema naloge na področju prometna varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: dvig prometne varnostne kulture v prometu, izboljšanje uporabnosti in varnosti v 
prometnem okolju, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja, nadzora. Z vzgojo in izobraževanjem je potrebno 
spremeniti neustrezne načine vedenja, posebej pri otrocih in mladini 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vključiti v aktivnosti učence osnovnih šol in vrtca ter posamezne skupine v cestnem prometu (pešci, kolesarji...) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 Prometna varnost 4.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Turnišče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o 
voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o prekrških 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usposobitev in ozaveščanje otrok in mladostnikov ter ostalih skupin udeležencev (npr. 
upokojencev) v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je realizacija načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti. Merilo za doseganje 
cilje so uspešno izvedene aktivnosti. 

40.0802.01 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške delovanja Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu in stroške Tedna 
mobilnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 35.922 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja 
odpiranja delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže 
predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu 
nastajanju novih kakovostnih delovnih mest. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja na državni ravni 

Program javnih del za leto 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov. 

Cilj: povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva in spodbujanje vseživljenjskega učenja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
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1003 Aktivna politika zaposlovanja 35.922 € 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalno zaposlitvenih programov na področjih, ki se delno financirajo iz občinskega 
proračuna. 

Vključuje tudi sredstva za nagrade dijakom in študentom 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del in ostalih programov zaposlovanja na področjih, 
ki se sofinancirajo iz proračuna občine, omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno 
ekonomske razmere naših občanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
zaposlovanja brezposelnih oseb preko programov javnih del na različnih področjih. Cilj je tudi spodbuditi mlade, 
da se izobražujejo. 

Cilji: socialna vključenost brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja, preprečevanje odhoda v odkrito 
brezposelnost, usposabljanje brezposelnih oseb. 

Kazalci: programi javnih del in vključitev iskalcev zaposlitve v te programe 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 Povečanje zaposljivosti 35.922 € 

Opis podprograma 

Podprogram Povečanje zaposljivosti zajema različne oblike finančne pomoči in financiranje raznih institucij, ki 
s svojimi programi in aktivnostmi omogočajo udeležencem večanje kompetenc za boljšo zaposljivost na trgu 
delovne sile, kot npr. omogočanje vključevanja v javna dela 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Zavoda RS za zaposlovanje za 
posamezno leto, Pravilnik o financiranju javnih del 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti v naši občini in izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov 

Kazalci: število vključenih oseb v programe javnih del 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva in spodbuditi vseživljenjsko učenje. 

40.1003.01 Nagrade dijakom in študentom (praksa) 240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za nagrade študentom za opravljene letnike študija in končanje študija 
ter dijake za opravljanje prakse. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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40.1003.03 Javna dela Občina Turnišče 17.182 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za zaposlene v javnih delih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1003.04 Izvajanje javnih del JVIZ OŠ Turnišče 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za zaposlene v javnih delih v JVIZ OŠ Turnišče za tri zaposlene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1003.05 Izvajanje javnih del JP Varaš 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za zaposlene v javnih delih v JP Varaš za dva zaposlena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1003.06 Izvajanje javnih del drugi izvajalci 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za zaposlene v javnih delih pri drugih izvajalcih – v letu 2020 pri CSD 
Pomurje enota Krizni center za mlade kjer je preko javnih del zaposlena naša občanka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 78.800 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva,  gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
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podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in 
podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti  ter razvoju podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje 
podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine Turnišče. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 70.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in 
živilstvu in sredstva za razvoj  in prilagajanje podeželskih območjih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti razvoj občine Turnišče kot privlačnega in kvalitetnega območja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 70.000 € 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  zajema obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških 
središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, 
domača obrt, predstavitev na stojnicah,..) ter podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, 
zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Razpisi LAS 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: Zagotoviti razvoj infrastrukture na podeželju, podpora domači obrti in podpora združevanju in povezovanju 
društev 

Kazalec: Število sodelujočih v projektih – društev, ureditev infrastrukture, razvoj podpornih dejavnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: Povezati društvo iz občine z drugimi društvi iz občin, zagotoviti predstavitev domače obrti  

Kazalec: Število povezanih društev, število predstavnikov domače obrti, ki se predstavljajo na stojnicah 
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40.1102.01 Šport za vse generacije 67.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za nakup premičnih strelskih tarč in za postavitev in nakup fitnesa na 
prostem na dveh lokacijah. Razpis LAS 2020 pri dobrih ljudeh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 01-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1102.02 Luštna tržnica 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za nakup dveh stojnic. Podlaga je uspešen razpis LAS 2020 pri dobrih 
ljudeh skupaj s podjetjem Paradajz d.o.o. – vaška tržnica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 02-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V 
skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in 
zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali, zmanjšati število zapuščenih živali v občini. 

Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.000 € 

Opis podprograma 

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako 
so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo 
zapuščenih živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 
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Kazalec: Število oskrbljenih zapuščenih živali v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: zagotoviti oskrbo zapuščenih živali z območja občine. 

Kazalec: Število oskrbljenih zapuščenih živali. 

40.1103.01 Varstvo in zaščita živali 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za zaščito živali 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1104 Gozdarstvo 4.800 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski 
načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi letnega plana Zavoda za gozdove in druge 
gozdne infrastrukture. 

Kazalec: izvršeno vzdrževanje gozdnih cest 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 4.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih, 

- Program razvoja gozdov v Sloveniji, 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, 

- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi letnega plana Zavoda za gozdove in druge 
gozdne infrastrukture. 

Kazalec: izvršeno vzdrževanje gozdnih cest 
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40.1103.02 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1103.03 Zasaditev dreves na javnih površinah 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zasaditev dreves na javnih površinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 587.764 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in 
infrastrukture in področje telekomunikacij in pošte. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem 
na: 

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti cestnega prometnega omrežja in širokopasovnih povezav, 

- izboljšanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje primerne pretočnosti, 

- zagotavljanje varne poti v šolo, 

- omogočanje mobilnosti prebivalstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1406 Telekomunikacije in pošta 

1302 Cestni promet in infrastruktura 585.764 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne 
signalizacije, cestne opreme, naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna 
signalizacija ter brezhibno delovanje semaforjev so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Glavni 
program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih 
aktov, strateških in razvojnih dokumentov in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot 
tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. 



 

 40 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni 
zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: 
- zagotavljanje prometne varnosti, 
- zagotavljanje pretočnosti prometa, 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje 
prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 75.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in upravljanje in tekoče vzdrževanje 
lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno   in zimsko), 
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, 
ovire za umirjanje prometa - grbine) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa, zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se 
ohranjajo in izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti ceste, da se ceste in okolje zaščiti pred 
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinskih cest in infrastrukture 

40.1302.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške vzdrževanja občinskih cest in zimsko službo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 332.847 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajem izvajanje rekonstrukcij in adaptacij občinskih cest in cestne infrastrukture zaradi asfaltiranja 
makadamskih cest, vzpostavitev cestišč v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestišč, vremenskih ujm in 
podobno. Vzpostavitev prvotnega stanja oziroma izboljšav cestne infrastrukture v sklopu gradenj komunalne 
infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o javnih cestah, 
- Zakon o javnih naročilih, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Odlok o občinskih cestah in 
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: 
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem 
udeležencem v prometu, 
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest in pločnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 
Kazalci: 
- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, 
- dolžina pločnikov za pešce. 

40.1302.01 Asfaltiranje cestnih odsekov v občini 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema asfaltiranje različnih cestnih odsekov v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1302.05 Izgradnja kolesarske steze v Renkovcih 180.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izgradnje kolesarske steze v Renkovcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 03-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1302.07 Ureditev poljskih poti 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške vzdrževanja in ureditve poljskih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1302.11 Izgradnja kolesarske steze Turnišče - Dobrovnik 12.312 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izgradnje kolesarske steze Turnišče – Dobrovnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 03-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1302.11 Izgradnja kolesarske poti Gomilica - Črenšovci 110.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izgradnje kolesarske steze Gomilica – Črenšovci  do romskega naselja – 1. faza. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 09-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 59.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške postavitev nove ne svetlobne prometne signalizacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja 
prometne varnosti, zagotavljanje prometne signalizacije in neprometnih znakov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje varnega odvijanja prometa, normalnega delovanja obstoječe 
kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, regulacijo uporabe javnih parkirnih 
površin. 

Kazalci: 

- število prometnih znakov 

40.1302.08 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,  

prometne signalizacije, neprometni 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške nabave prometnih znakov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 04-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1302.12 Urejanje in gradnja parkirišča pri cerkvi v Turnišču 54.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške urejanja in gradnje parkirišča nasproti cerkve – II. faza. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 05-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

13029004 Cestna razsvetljava 74.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in 
plačilo električne energije in omrežnine za javno razsvetljavo 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev 
objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
in zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za 
zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci: 

- število drogov javne razsvetljave, 
- število drogov javne razsvetljave z varčnimi sijalkami 

40.1302.09 Javna razsvetljava 74.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške vzdrževanja in električne energije javne razsvetljave v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 44.817 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo državnih cest s pripadajočo komunalno ureditvijo. Ob obnovi državne ceste skozi 
vas Gomilica se uredijo pločniki, javna razsvetljava in komunalna infrastruktura (odvodnjavanje, meteorna 
kanalizacija). Občina Turnišče ob obnovi prispeva svoj delež sofinanciranja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o javnih cestah, 
- Zakon o javnih naročilih, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Odlok o občinskih cestah in 
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: 
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem 
udeležencem v prometu, 
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest in pločnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 
Kazalci: 
- dolžina pločnikov za pešce. 
- število drogov javne razsvetljave z varčnimi sijalkami 

40.1302.10 Izgradnja ceste Gomilica 44.817 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške gradnje državne ceste skozi vas Gomilica – strošek sofinanciranja Občine Turnišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 04-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

1306 Telekomunikacije in pošta 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti občanom Turnišča boljše širokopasovne povezave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Posodobiti CATV in WIFi povezave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
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13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 2.000 € 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto predstavljajo sofinanciranje projektov na področju 
telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o elektronskih komunikacijah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave. 

 

40.1306.01 Posodobitev telekomunikacijskih povezav 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena posodobitvi CATV in WIFI povezave –izgradnja Wifi točk v občini in 
strošek obratovanja točk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14 GOSPODARSTVO 36.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema 
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim 
projektom in programom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT, 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Spodbujanje podpornega okolja za gospodarstvo, 
- Promocija kraja in turistične ponudbe 
- Razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine 
in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je razvoj turizma, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajati 
aktivnosti na področju razvoja turizma. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Uvajanje novih turističnih produktov 

- Povečati število prihodov turistov v občino 

Kazalci so število novih produktov in število turistov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 5.000 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so namenjena sredstva za promocijo občine Turnišče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost občine Turnišče  v Sloveniji in v tujini. 

Kazalci: 

- število prihodov turistov, 

- število novih turističnih produktov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 

- implementacija dopolnjenega in novega promocijskega gradiva (tiskano gradivo, foto gradivo, material v 
elektronski obliki), 
- učinkovita predstavitev občine Turnišče na turističnih in športnih dogodkih, 
- uvrstitev občine Turnišče na najvišja mesta v različnih ocenjevanjih in akcijah s področja turizma. 
Kazalci: 
- število prihodov turistov 

40.1403.01 Promocijski material in oglaševanje 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za promocijske aktivnosti v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 31.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema spodbujanje razvoja turizma s sofinanciranjem programov turizma turističnim in ostalim 
društvom ter sofinanciranje turističnih prireditev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 

- vzpostaviti prepoznavnost občine Turnišče kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno 
turistično ponudbo, 

- razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov 
občine Turnišče in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, 

- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom 
povezanih dejavnosti, 

- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, 
- ustrezna povezati turizem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, 
- popularizirati področje turizma med lokalnim prebivalstvom. 
Kazalci: 

- ocene obiskovalcev o kakovosti, ustreznosti turistične ponudbe (mnenja, vprašalniki, pripombe, ankete, 
raziskave…), 
- število prihodov turistov, 
- število novih turističnih produktov, 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- ustrezna vključitev, povezanost in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega 

podpornega okolja na lokalni in regionalni ravni, 
- vzdrževanje in nadgradnja sodobnega informacijskega sistema za področje turizma 
- dvig kakovosti obstoječih turističnih produktov in uvajanje novih produktov. 
Kazalci: 

- število novih turističnih produktov, 
- število prijavljenih turističnih društev na javni razpis. 

40.1403.02 Sofinanciranje programov turizma in ostalih dejavnosti (ostala društva) 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sofinanciranje programov turizma turističnim in ostalim društvom v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1403.03 Spodbujanje gospodarstva 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema materialne stroške pri spodbujanju gospodarstva in turizma v občini 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1403.04 Turistične prireditve 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sofinanciranje turističnih prireditev v občini Turnišče (Velika maša, Varaška noč, Ferencovo 
senje, Švicanje,  idr.) in  povezanih stroškov s prireditvami (priprava šotora, plačilo pristojbin Sazas in IPF). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 118.300 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE obsega naloge za izboljšanje stanja okolja 
in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Okoljska politika Evropske unije, 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- Operativni program ravnanja z odpadki 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Zagotoviti kvalitetno in zdravo bivalno okolje, 
- izboljšanje stanje okolja, 
- izboljšanje stanja kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave. 
- pospeševanje vgrajevanja malih komunalnih čistilnih naprav, 
- vzdrževanje čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 118.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za izvajanje nalog za 
izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine v segmentu zbiranja in ravnanja z 
odpadki in ravnanja z odpadno vodo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 
- izboljšanje porušenega ravnovesja in vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja, 
-  trajnostna raba naravnih virov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: 

- preprečevanje, predvsem pa zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
- opuščanje in nadomeščanje uporabe okolju, živalim in človeku nevarnih snovi. 
Kazalci so: 
- standardi kakovosti okolja, 
- opozorilne in kritične vrednosti, 
- merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna 
območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 23.300 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: ureditev sistema ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, vzdrževanje 
saniranega odlagališča nenevarnih odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz 
posebnih odpadkov, morebitne odškodnine zaradi delovanja javne infrastrukture. 

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritetne cilje: 
- preprečevati nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije, 
- zagotavljati ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, 
- inertizirati odpadke pred odlaganjem, 
- zagotavljati obdelavo odpadkov ter odstranjevanje ostanka odpadkov. 
Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v: 
- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter 
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih 

odpadkov 
- Direktiva Evropskega sveta o odpadkih 
- podzakonski predpisi o ravnanju z odpadki, o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z 

odpadno električno in elektronsko opremo, o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
- predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S programom celostnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki, s ciljem minimizacije odpadkov, želimo 
vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti postopno zmanjševanje količine 
odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. Najpomembnejšo vlogo v sistemu ravnanja z odpadki predstavlja že 
ustrezno ločevanje odpadkov na izvoru. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem ravnanja z odpadki izhaja iz ločevanja odpadkov na izvoru.  Zagotoviti je potrebno sistem, po katerem 
bi povzročitelji odpadke na izvoru že ločili na čim bolj čiste frakcije in frakcije biološko razgradljivih odpadkov 
(prvenstveno s hišnim kompostiranjem ali odvozom ločenih in čistih odpadkov na obdelavo), frakcije kosovnih 
odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih) ter frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah 
zbiranja nevarnih odpadkov na območju občine). 

Kazalec: delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov 

40.1502.01 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z 
Aneksom št. V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni 
center za odpadke Puconci" 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 05-2019 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1502.02 CERO PUCONCI-subvencija cene predelave in odlaganja odpadkov 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške subvencije cene predelave in odlaganja odpadkov CEROP za občane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 60.000 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in 
odvodnjavanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 
Zakon o gospodarskih javnih službah  
Zakon o vodah 
Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi 
vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja.  Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za 
posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje 
vodnih virov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 

40.1502.03 Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja čistilne naprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 06-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1502.05 Odvodnjavanje 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške odvodnjavanja po vaseh Občine Turnišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 07-2019 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 35.000 € 

Opis podprograma 

V  skladu  z  Zakonom  o  varstvu  okolja  je  namen  varstva  okolja  spodbujanje  in  usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega 
življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon o varstvu okolja ureja varstvo okolja pred 
obremenjevanjem, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja,  spremljanje  stanja  okolja,  
informacije  o  okolju,  javne  službe  varstva  okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Zakon o javnem naročanju 
- Zakon o  urejanju  prostora 
- Zakon  o  graditvi  objektov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja, zagotavljanje 
priprave in izvajanje programa varstva okolja in operativnih programov za celotno območje, pripravo poročil o 
stanju okolja, zagotavljati dostop do javnih okoljskih podatkov in voditi informacijski sistem varstva okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kakovost bivanja je poglavitni cilj, ki ga je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in pravočasnim  
opozarjanjem  vseh  pristojnih  s  področja  varstva  okolja. 

40.1502.07 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 08-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

40.1502.12 Ureditev gospodarske cone Turnišče 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema strošek ureditve gospodarske cone Turnišče – geodetske storitve ter odkup potrebnih 
zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 06-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 281.800 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter 
načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program 
varstva okolja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito 
gospodarjenje in gradnjo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

1603 Komunalna dejavnost 92.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo in druge komunalne 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Turnišče 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Gre za 
kvalitetno oskrbo z vodo in druge komunalne dejavnosti 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 92.300 € 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami javne 
službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb in objektov v katerih se zadržujejo ljudje ali se pitna voda 
uporablja za oskrbo živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na 
celotnem območju občine Turnišče 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah 
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40.1603.01 Vodooskrba 92.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov in subvencioniranje cen JP Varaš. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 10-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti učinkovito vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti učinkovito vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v občini. 

40.1603.02 Pokopališča 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške subvencioniranja cen JP Varaš za namen vzdrževanja pokopališč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 11-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16039003 Objekti za rekreacijo 103.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvoj objektov za rekreacijo in vzpostaviti urejen videz parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti možnosti za rekreiranje občank in občanov. 

40.1603.04 Fitnes na prostem 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izgradnje fitnesa na prostem v vasi Turnišče in Nedelica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 08-2020 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1603.05 Sprememba namembnosti dela stavbe Rodovita v fitnes 85.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške preureditve nekdanje trgovine v objektu Rodovita v prostore fitnesa in preselitev 
fitnesa v te prostore. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 10-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 8.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in 
stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanja, upravljanje) 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon 
- Zakon o stavbnih zemljiščih 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

 

40.1603.03 Upravljanje in tekoče vzdrževanje najemnih stanovanj 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 



 

 55 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 70.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali nakupijo kot to izhaja iz načrta pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 35.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram Urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja zadev z namenom 
pridobitve in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom. 

40.1606.01 Drugi stroški urejanja zemljišč 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške urejanja zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1606.03 Priprava sprememb OPN 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške priprave spremembe OPN . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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16069002 Nakup zemljišč 35.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, v primerih, ko nakupi še niso vezani s 
konkretnim projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
prostorskem načrtovanju, Zakon o stavbnih zemljiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje 
zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev pogojev za nakup ali prodajo zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja občine, 

40.1606.02 Nakupi zemljišč 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema predvidena sredstva za nakup zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 12-2019 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 60.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema primarno zdravstvo in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb za čim 
boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev osnovne zdravstvene dejavnosti v domači občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 15.000 € 

Opis glavnega programa 

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje 
posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb 
za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter zagotovitev splošnega zdravnika in zobozdravnika v 
občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 15.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina  tega  podprograma  se  nanaša  na  dejavnost  splošne in zobozdravstvene ambulante  v  naši občini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni cilj je enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se 
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstveni teami, prostori in oprema). 

Kazalci: redno delovanje zdravstvene postaje Turnišče 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno in nemoteno delovanje ambulante, povečanje števila pacientov, zagotavljanje enakih pogojev za 
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države in primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti, zagotavljanje  kakovostnih  storitev,  varnosti,  dostopnosti  in  enakih  možnosti  za  zdravljenje 
vseh prebivalcev  občine  in ostalih pacientov,  ki koristijo storitve Zdravstvene postaje Turnišče. 

40.1702.01 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za vzdrževalna dela v zdravstveni postaji v Turnišču, načrtujemo manjše posege – 
beljenje, saniranje sten. Popravilo tal v čakalnici in zobozdravstveni ambulanti zaradi zamakanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RP 07-2020 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 45.400 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez prejemkov in 
premoženja, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova ter plačilo storitev mrliško-ogledne službe ter 
obdukcij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva občanom in zagotavljanje mrliško-ogledne službe ter plačila obdukcij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje  finančnih  pogojev  za  izvajanje  mrliško  pregledne  službe  in  plačilo  prispevka  za  zdravstveno 
zavarovanje nezavarovanih oseb. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
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17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 42.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v občini, plačilo prispevka za nujno medicinsko pomoč in prispevka za opravljanje obdukcije in 
pogrebnine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za plačilo zdravstvenega zavarovanja, nujne medicinske pomoči in pogrebnine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za kritje zdravstvenega zavarovanja občanov, ki imajo na območju občine Turnišče 
stalno prebivališče, niso zavarovane iz drugega naslova (so brezposelne in brez drugih virov dohodka).  

Občina bo zagotavljala tudi sredstva za nujno medicinsko pomoč in za pogrebnine in obdukcije občanom, ki 
nimajo virov dohodka. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zavarovancev, ki jim občina krije 
zdravstveno zavarovanje. 

40.1707.01 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za kritje prispevka za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1707.02 Prispevek za nujno medicinsko pomoč in diabetološko ambulanto 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki jih občina nameni za diabetološko ambulanto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1707.03 Prispevek za opravljene obdukcije po naročilu in pogrebnin 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške pogrebnin in obdukcij za osebe, ki niso imele sredstev za preživetje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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17079002 Mrliško ogledna služba 3.000 € 

Opis podprograma 

8. člen  Zakona  o  zdravstvenem  varstvu  in  zdravstvenem  zavarovanju  določa, da se s proračunom 
zagotavljajo sredstva za mrliško pregledno službo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o  zdravstvenem  varstvu  in  zdravstvenem  zavarovanju,  Zakon  o  pokopališki  in  pogrebni  dejavnosti  
ter  urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe. 

40.1707.04 Mrliško ogledna služba 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške mrliško ogledne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 56.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 KULTURA,  ŠPORT  IN  NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, 
programe za mladino in  financiranje posebnih skupin 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za razvoj kulture, športa in delovanje nevladnih organizacij, ohranjanje, obnova in 
investicije na področju kulturne dediščine. Omogočiti šolski športni standard občanom, obenem zagotavljati 
tudi enakomeren razvoj športa in kulture v občini 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine,  

1803 Programi v kulturi, 

1804 Podpora posebnim skupinam,  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje ohranitev kulturne, zgodovinske in ostale dediščine, obnove kulturnih spomenikov in 
sakralnih objektov 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Trajna  skrb  za  celostno  ohranjanje  nepremične in  premične  dediščine,  razvoj  kulturne  dediščine  ter  njeno 
povezovanje s sodobnim ustvarjanjem, zbiranje, varovanje, dokumentiranje in proučevanje kulturne dediščine 
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za prenos informacij javnosti o njenem pomenu nekdaj, danes in v prihodnosti, povezovanje s turizmom in 
ostalimi panogami  gospodarstva,  izobraževanje  in  popularizacija  domače  in  umetnostne  obrti  in  sodobne 
likovne ustvarjalnosti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in objektov, ki so opredeljeni kot dediščina. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029002 Premična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina 1.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema obnovo premične kulturne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivskem 
gradivu in arhivih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Varovanje, ohranjanje in predstavljanje premične kulturne dediščine 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranitev kulturne dediščine in predstavitev le-te širši javnosti, število obiskovalcev razstav in število 
uporabnikov 

40.1802.03 Obnova cehovskih knjig, opreme 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške obnove cehovskih knjig ter nakup omare za hranjenje svečnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1803 Programi v kulturi 12.500 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarko dejavnost in založništvo, umetniške program, ljubiteljsko 
kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ohranjanje kakovosti in ohranjati interes za 
vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično 
informacijskega servisa, število obiskovalcev in število izposojenih artiklov, razdelitev sredstev preko javnega 
razpisa za področje ljubiteljske kulture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo,  

18039003 Ljubiteljska kultura, 
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost knjižnice, nakup knjig za splošno knjižnico, zagotavlja sredstva za plače v 
knjižnici, zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično 
informacijskega servisa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva, pri čemer se bo doseganje zastavljenih ciljev 
ocenjevalo s številom članom in uporabnikov knjižnice ter številom izposojenih enot. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kvalitetna javna služba na področju knjižničarstva; število enot knjižnega in neknjižnega gradiva, prirast 
knjižnega in neknjižnega gradiva, odpis knjižnega in neknjižnega gradiva, število članov knjižnice, število 
prireditev za otroke in za odrasle, odprtost knjižnice za uporabnike. 

40.1803.01 Dejavnost knjižnice 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za delovanje knjižnice Lendava in nakup knjig. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18039003 Ljubiteljska kultura 8.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram  obsega  sofinanciranje  dejavnosti  in programa  JSKD  (revije,  srečanja,  poklicna  gostovanja)  ter 
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in drugih izvajalcev kulturnih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v 
Občini Turnišče 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, povečanje interesa za vključevanje v 
dejavnost ljubiteljske kulture 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev  prostorskih  pogojev  za  delovanje  JSKD,  društev,  skupin  in  posameznikov,  ki  izvajajo  
ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe lokalnega pomena in izvedba javnega razpisa 
za dodelitev proračunskih sredstev. 

Merila:  število  kulturnih društev,  ki  so  uspeli  na  javnem  razpis in  število  kvalitetno  izvedenih  prireditev  
in projektov. 

40.1803.02 Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške sofinanciranja programov ljubiteljske kulture v občini Turnišče. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1803.03 Sredstva za sofinanciranje JSKD in ZKD 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, namenjene delovanju OI JSKD Lendava in ZKD Lendava 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1803.04 Sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za namen izvedbe kulturnih prireditev v občini (ob Kulturnem prazniku in Dnevu 
državnosti). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1804 Podpora posebnim skupinam 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje zagotavljanje sredstev za posebne skupine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Delovanje posebnih skupin, pomembnih za lokalno skupnost. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin, pomembnih za lokalno skupnost. Zastavljene cilje 
bomo merili z aktivnim članstvom v organizacijah, ustanovah in številom izvedenih programov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 1.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje pomoč pri delovanju društev in ostalih posebnih skupin, ki niso iz občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obstoj in redno delovanje društev in ostalih posebnih skupin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje dela materialnih stroškov ustanov ter plačilo pogodbenih obveznosti 
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40.1803.05 Sofinanciranje programov drugih društev 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti programov drugih društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 41.000 € 

Opis glavnega programa 

Zagotovitev kontinuiranega  izvajanja športnih in prostočasnih aktivnosti vseh starostnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje športnih programov 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanja letnega programa športa . 

Merilo  za  doseganje  ciljev  je  v  obsegu  vadbe  in  številu  vadečih  (zasedenost  kapacitete),  številu  prireditev  
in posledično obiskovalcih le teh. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa,  

18059002 Programi za mladino. 

18059001 Programi športa 38.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram  zagotavlja  sredstva  za  sofinanciranje:  športnih  programov,  športnih  prireditev  društev  na 
področju  športa,  vzdrževanje  športne  infrastrukture,  izobraževanje  kadrov,  materialne  stroške  in 
investicijsko vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:  

-zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,  
-zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,  
-spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev pogojev  za  delovanje  športnih  društev,  skupin  in  posameznikov,  ki  izvajajo  športne programe 
ter sredstva za njihove programe lokalnega pomena in izvedba javnega razpisa za dodelitev proračunskih 
sredstev. 

Merila:  število športnih društev,  ki  so  uspeli  na  javnem  razpis in  število  kvalitetno  izvedenih  prireditev  in 
projektov. 

40.1805.01 Sofinanciranje športnih programov 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, namenjena za delovanje programov v športu v Občini Turnišče. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18059002 Programi za mladino 3.000 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa; krepitev socialne in osebnostne identitete 
mladih; razvijanje delavnosti, samostojnosti, kreativnosti in prijateljstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa, število udeležencev in število izvajalcev. 

40.1805.03 Pokroviteljstva in spodbujanje kulture in športa 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena programom za spodbujanje športa in kulture. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

19 IZOBRAŽEVANJE 566.450 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči 
šolajočim.  

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje javne službe in nekaterih nadstandardnih programov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
glasbenih šolah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohraniti prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske 
vzgoje, osnovnega in glasbenega izobraževanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,  
1906 Pomoči šolajočim. 
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 400.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v 
vrtec. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za kvalitetno vzgojo in varstvo predšolskih otrok, omogočiti vsem 
otrokom prosto mesto v vrtcu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, omogočiti otrokom normalne pogoje bivanja in zagotoviti prosta 
mesta kljub povečanju števila predšolskih otrok, število vključenih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 Vrtci 400.000 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dela cen programov (vzgoja, varstvo in prehrana otrok) ter zagotavljanja materialnih pogojev za 
dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, vključitev novih varovancev v skladu s potrebami staršev. 

40.1902.01 Dejavnost javnih vrtcev 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter stroške za plačila otrok v 
vrtcih drugih občin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1902.02 Program prva zaposlitev 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške zaposlitve dveh vzgojiteljic za obdobje od 1.10.2020 do 31.10.2020 po programu prve 
zaposlitve, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada (ESS). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 90.500 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanja šolskega programa, sredstva za 
izvedbo dodatnih programov, ki so v skladu s potrebami okolja in zagotavljanje tekočega in investicijskega 
vzdrževanja prostora ter opreme šol. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje  optimalnih  možnosti  za  vzgojo  in  izobraževanje  učencev,  kvalitetno  izobraževanje  in  dvig 
izobrazbene ravni, tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.  

Kazalci,  s  katerimi  se  bo  merilo  doseganje  zastavljenih  ciljev:  delež  učencev,  ki  so  pridobili  dodatna  
znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001: Osnovno šolstvo, 

19039002: Glasbeno šolstvo 

19039003: Štipendije 

19039001 Osnovno šolstvo 81.500 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje materialnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj osnovnega šolstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kritje  stroškov  tekočega  vzdrževanja,  ogrevanja  in  drugih  materialnih  stroškov, vzdrževanje  prostora  in 
posodabljanje opreme na osnovnih šolah, kritje stroškov dodatnega programa v šolah in tem večji nivo znanja 
učencev, število učencev, ki so dobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2. 

40.1903.01 Materialni stroški v Osnovni šoli Turnišče 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje materialnih stroškov v OŠ Turnišče in nabavo dveh plinskih štedilnikov za šolsko kuhinjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1903.03 Stroški dodatnih dejavnosti za šolske otroke 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov dodatnih programov – tuj jezik, sredstva za šolo v naravi, Unesco, Eko zdrava 
šola, plavalni tečaj, kulturne dejavnosti (vse OŠ Turnišče) 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

19039002 Glasbeno šolstvo 9.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje materialnih pogojev za glasbeno izobraževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti in vzdrževati pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje programa glasbene šole. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število učencev na posameznih lokacijah, ki so 
uspešno  zaključili  razred. 

40.1903.04 Sofinanciranje programov Glasbene šole Lendava, Beltinci 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov za delovanje glasbenih šol, katere obiskujejo učenci iz občine Turnišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1906 Pomoči šolajočim 72.950 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje pomoči v osnovnem šolstvu, plačila prevoznih stroškov učencem osnovnih šol in študijske 
pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem v OŠ, dodatnih programov v OŠ, denarnih nagrad študentom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kritje stroškov za prevoze učencev v osnovnih šolah, zagotovitev denarnih nagrad študentom in dodatnih 
programov v OŠ. 

Kriteriji so: število učencev in študentov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 62.950 € 

Opis podprograma 

Vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske 
prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o osnovni šoli 
- Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

40.1906.01 Dodatni program v osnovnih šolah 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov dodatnih programov v osnovni šoli Turnišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1906.02 Materialni stroški v drugih osnovnih šolah 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema materialne stroške za učence DOŠ II Lendava 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1906.03 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj- OŠ Turnišče 32.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v šolo in nazaj 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1906.04 Regresiranje prevozov učencev v posebno OŠ Lendava 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v DOŠ II Lendava. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1906.05 Regresiranje prevozov učencev v OŠ  M. Sobota 6.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v OŠ M. Sobota. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1906.06 Financiranje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške financiranja spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami na podlagi odločbe Zavoda 
za šolstvo RS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.1906.08 Regresiranje prevozov v CSG Maribor 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov prevoza učenca v Center za sluh in govor Maribor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

 

 

19069003 Štipendije 10.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema študijske pomoči študentom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Pravilnik o dodeljevanju denarnih nagrad študentom 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za izplačilo denarnih nagrad študentom ob zaključenem letniku študije in končanju študija 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za izplačilo denarnih nagrad študentom ob zaključenem letniku študije in končanju študija 

Kazalci: število študentov in diplomantov 
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40.1906.07 Nagrade študentom 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške denarne pomoči študentom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

20 SOCIALNO VARSTVO 134.711 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu predvsem naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših 
slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb ter zasvojenih oseb. Zagotavljanje pravic  iz socialnega 
varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, 
družin in skupin prebivalstva. Zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih stanovanjih. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Preprečevanje  in  reševanje  socialne  problematike  posameznikov,  družin  in  skupin  prebivalstva,  
zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov, zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh 
socialnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 Varstvo otrok in družine 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina želi 
posredno prispevati k dvigu natalitete in slediti družinski politiki države, zato v okviru tega programa zagotavlja 
sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev bivališče v občini in je državljan 
RS. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka, spodbujanje rodnosti na področju družinske politike. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje  dopolnilnega  prejemka  staršem  za  pokrivanje  stroškov,  ki  nastanejo  z  rojstvom  otroka.  

Število podeljenih pomoči za novorojence 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dvig rodnosti; število podeljenih pomoči za novorojence. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Finančna pomoč staršem ob rojstvu otroka. Število dodeljenih pomoči ob rojstvu otrok. 

40.2002.01 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške denarnih pomoči staršem novorojencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 124.711 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje socialnovarstvene pomoči posameznikom in družinam, zagotavljanje subvencionirane najemnine 
v neprofitnih stanovanjih, izvajanje programov v centrih za socialno delo, institucionalno varstvo in druge 
pomoči socialno ogroženim 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje socialne varnosti, zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje socialno varstvene in materialne pomoči posameznikom in družinam, ki so se znašle v stiski, na 
katero pa ne morejo vplivati, preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, 
mladostnikov, brezdomcev ter starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase; število oseb, ki so bile deležne takšne 
pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih,  

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,  

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 2.322 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje financiranja socialno šibkim invalidnim občanom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za družinskega pomočnika 
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40.2004.03 Financiranje družinskega pomočnika 2.322 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov za družinskega pomočnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

20049003 Socialno varstvo starih 106.389 € 

Opis podprograma 

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi 
se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo  funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana 
prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Pomoč družini na domu pa obsega socialno oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje  pomoči  starejšim,  bolnim  in  invalidnim  osebam, uresničevanje  načela  socialne  pravičnosti, 
solidarnosti in socialnega vključevanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za plačilo institucionalnega varstva v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter službe  

"pomoč na domu". Kazalci število uporabnikov storitev. 

40.2004.04 Bivanje starejših oseb v Domu za starejše 96.389 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov varovancem v domovih za starejše in institucionalnega varstva oseb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.2004.13 Pomoč družini na domu 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izvajanja pomoči družini na domu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3.000 € 

Opis podprograma 

Občina mora po 20. členu Zakona o pokopališki dejavnosti plačati stroške pokopa za tiste občane, ki nimajo 
svojcev  ali  le-ti  zaradi  lastnih  socialnih razmer  niso  sposobni  prevzeti  tovrstnih  stroškov. Prav tako mora 
občina zagotavljati subvencionirano najemnino v neprofitnih stanovanjih 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, zagotavljanje 
podpore  za  socialno  ranljive  skupine  občanov.  Tekoče  poravnavanje  obveznosti  iz  naslova  najemnin  za  
vse vlagatelje, ki so upravičeni po postavljenih kriterijih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kritje pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev in tekoče poravnavanje obveznosti iz naslova najemnin za vse  

vlagatelje, ki so upravičeni po postavljenih kriterijih.  

Kazalci: število občanov, ki koristijo storitve. 

40.2004.07 Pomoč pri uporabi stanovanja -subvencije stanarin 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške subvencije stanarin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.2004.08 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 13.000 € 

Opis podprograma 

Gre za finančno pomoč različnim humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe 
za blažitev  težav, v katerih  so  se  znašli  zaradi  starosti,  bolezni,  invalidnosti  ali  drugačne  oblike  prizadetosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje finančne pomoči humanitarnim organizacijam; blažitev socialnih, materialnih in zdravstvenih 
težav prizadetih oseb.  

Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti, realizacija programov humanitarnih organizacij,. 
Kazalci: uspešnost izvajanja programov, število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva, število 
vključenih v programe. 

40.2004.09 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške delovanja Karitasa – kritje določenih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.2004.10 Sofinanciranje programov socialnega varstva (KORK) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov humanitarnim organizacijam (Rdeči križ idr.) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

40.2004.11 Sofinanciranje programov YHD, Šent, Zavod Pravica 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov humanitarnemu društvu za pomoč ljudem v stiski (ki nadomešča 
institucionalno varstvo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

40.2004.12 Aktivnosti za dvig socialne ravni 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema kritje stroškov za pomoč starejšim ob obiskih pred novim letom in drugih aktivnosti za dvig 
socialne ravni občanov – srečanje starejših občanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 68.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje  porabe  23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za  odpravo  posledic  
naravnih  nesreč,  kot  so  potres,  poplave,  zemeljski  plaz,  snežni  plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Odprava posledic naravnih oz. ekoloških nesreč 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;  

2303 Splošna proračunska rezervacija 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni  program  2302  Posebna  proračunska  rezerva  in  programi  pomoči  v  primeru  naravnih  nesreč  
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 
sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih 
nesreč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 
posledic škod, ki bi nastale v naravnih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2309001 Rezerva občine 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23029001 Rezerva občine 38.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 
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40.2302.01 Proračunska rezerva 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema proračunsko rezervo v višini 24.000 EUR in sredstva proračunskih skladov za investicijo CEROP 
v višini 14.000 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

2303 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso  bile predvidene  v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjšanje  porabe  sredstev  na  tem  podprogramu,  k čemer  bi  pripomoglo  natančno  planiranje posameznih 
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število nepredvidenih nalog in nalog, za katere se med letom izkaže, da zanj niso bila predvidena sredstva v 
zadostnem obsegu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče 
vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerve odloča župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalec,  s  katerim  se  bo  merilo  doseganje  zastavljenih  ciljev,  je  razviden  v  višini  zagotovljenih  sredstev  
za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za 
katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

40.2303.01 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva splošne rezervacije za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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5 0  K R A J E V N E  S K U P N O S T I  1 5 . 5 2 3  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti 
z drugimi organizacijami – vključuje sredstva za delovanje krajevnih skupnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je sodelovanje, usklajevanje in spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih 
in vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji, sodelovanje krajevnih skupnosti pri razvoju v Občini Turnišče. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 15.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva zajemajo stroške materiala in drugih storitev ter stroške vzdrževanja drugih objektov, ki so potrebni 
za delovanje krajevnih skupnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

/ 

50.0602.01 Stroški krajevnih skupnosti 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške delovanja krajevnih skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 523 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu predvsem naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših 
slojev  prebivalstva, telesno  in  duševno  prizadetih  oseb  ter  zasvojenih  oseb. Zagotavljanje  pravic  iz 
socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih 
stanovanjih. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

/ 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 523 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje socialnovarstvene pomoči posameznikom in družinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 523 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje stroške Miklavževanja po vaseh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Preprečevanje  in  reševanje  socialne  problematike  otrok. 

50.2004.01 Obdaritev otrok - Miklavževanje 523 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kritje stroškov za Miklavževanje po vaseh 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 



PU\ PPP\ GPR\ PPR\ 
PPJ\ VIR\

Naziv                                                               Obdobje do 2020
Veljavni 

proračun 2020
Rebalans 

2020
2021 2022 2023 po 2023 Skupaj

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 777.859,92 1.165.100,00 892.209,00 523.000,00 0,00 0,00 0,00 2.193.068,92

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

0403  Druge skupne administrativne službe 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

 01-2019  Vzdrževanje občinskega premoženja 01.01.2019 - 31.12.2021 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

PV00 Lastna sredstva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

0603 Dejavnost občinske uprave 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

 02-2019  Nakup opreme  01.01.2019 - 31.12.2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

PV00 Lastna sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

 1102   Program reforme kmetijstva in živilstva 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

 01-2020  Šport za vse generacije  01.01.2020 - 31.12.2021 0,00 67.600,00 67.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.600,00

PV00  Lastna sredstva 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00

PV02 Evropska sredstva 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00

 02-2020   Luštna tržnica  01.01.2020 - 31.03.2021 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 730,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00

PV02 Evropska sredstva 0,00 1.670,00 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC 449.626,14 391.000,00 390.809,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 956.435,14

1302 Cestni promet in infrastruktura  449.626,14 391.000,00 390.809,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 956.435,14

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 434.626,14 30.000,00 44.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.443,14

04-2019   Cesta Gomilica 01.01.2019 - 31.12.2020 434.626,14 30.000,00 44.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.443,14

PV00 Lastna sredstva 388.370,14 30.000,00 44.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.187,14

PV01 Transfer iz državnega proračuna 46.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.256,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.000,00 296.000,00 286.892,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 417.892,00

03-2019   Izgradnja kolesarske steze Turnišče - Dobrovnik   01.01.2019 - 31.12.2022 15.000,00 116.000,00 10.312,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 141.312,00

PV00 Lastna sredstva 15.000,00 16.000,00 2.062,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 31.062,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 20.000,00 3.094,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 20.094,00

PV02 Evropska sredstva 0,00 80.000,00 5.156,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 90.156,00

03-2020   Izgradnje kolesarske steze v Renkovcih   01.01.2018 - 31.12.2021 0,00 180.000,00 170.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.045,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 83.695,00 70.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.895,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 96.305,00 99.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.150,00

 09-2020  Izgradnja kolesarske poti Gomilica- Črenšovci 01.07.2020 - 31.12.2020 0,00 0,00 106.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.535,00

Lastna sredstva 0,00 0,00 106.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.535,00

13029003 Urejanje cestnega prometa 0,00 65.000,00 59.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.100,00

04-2020   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije 01.01.2020 - 31.12.2023 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

05-2020   Urejanje in gradnja parkirišča pri cerkvi v Turnišču  01.01.2020 - 31.12.2021 0,00 60.000,00 54.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.100,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 60.000,00 54.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.100,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 140.000,00 486.600,00 109.600,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 626.600,00

OBČINA TURNIŠČE
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 1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 140.000,00 486.600,00 109.600,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 626.600,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

05-2019  Center za ravnanje  z odpadki  01.01.2019 - 31.12.2023 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

PV00 Lastna sredstva 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 87.000,00 57.700,00 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.700,00

06-2019  Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN  01.01.2019 - 31.12.2023 47.000,00 27.700,00 27.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.700,00

PV00 Lastna sredstva 47.000,00 27.700,00 27.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.700,00

07-2019  Odvodnjavanje  01.01.2019 - 31.12.2023 40.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

PV00 Lastna sredstva 40.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

15029003 Izboljšanje stanja okolja 30.000,00 405.900,00 28.900,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 435.900,00

08-2019   Kanalizacijski sistem  01.01.2019 - 31.12.2023 30.000,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.900,00

PV00 Lastna sredstva 30.000,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.900,00

06-2020   Ureditev gospodarske cone Turnišče   01.01.2020 - 31.12.2021 0,00 380.000,00 3.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 126.000,00 3.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

PV02 Evropska sredstva 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNA 86.628,67 129.500,00 233.800,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 350.428,67

1603 Komunalna dejavnost  78.445,43 89.500,00 193.800,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 302.245,43

16039001 Oskrba z vodo 69.945,43 81.000,00 82.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.245,43

09-2019  Vodooskrba  01.01.2019 -31.12.2023  69.945,43 81.000,00 82.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.245,43

PV00 Lastna sredstva 69.945,43 81.000,00 82.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.245,43

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

10-2019  Pokopališka dejavnost - subvencioniranje cen   01.01.2019 - 31.12.2023 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

PV00 Lastna sredstva 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

16039003 Objekti za rekreacijo 0,00 0,00 103.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00

08-2020  Fitnes na prostem 01.07.2020 - 31.12.2020 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

10-2020  Sprememba namembnosti dela stavbe Rodovita v fitnes 01.07.2020 - 31.12.2021 0,00 0,00 85.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 0,00 85.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 8.183,24 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.183,24

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 783,24 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.783,24

11-2019   Urejanje zemljišč in nakupi nepremičnin 01.01.2019 - 31.12.2023 783,24 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.783,24

PV00 Lastna sredstva 783,24 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.783,24

16069002 Nakup zemljišč 7.400,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400,00

11-2019   Urejanje zemljišč in nakupi nepremičnin 01.01.2019 - 31.12.2023 7.400,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400,00

PV00  Lastna sredstva 7.400,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.605,11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.605,11

1702  Primarno zdravstvo 28.605,11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.605,11

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 28.605,11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.605,11

 07-2020  Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov  01.01.2018 - 31.12.2023 28.605,11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.605,11

PV00 Lastna sredstva 28.605,11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.605,11

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ 
PPJ\ VIR\

Naziv                                                               Obdobje do 2020
Veljavni 

proračun 2020
Rebalans 

2020
2021 2022 2023 po 2023 Skupaj

PV00 Lastna sredstva 731.603,92 659.125,00 729.139,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 1.627.742,92

PV01 Transfer iz državnega proračuna 46.256,00 180.305,00 102.244,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 229.500,00

PV02 Evropska sredstva 0,00 325.670,00 60.826,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 335.826,00

Skupaj 777.859,92 1.165.100,00 892.209,00 523.000,00 0,00 0,00 0,00 2.193.068,92

Rekapitulacija NRP virov:



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020 OBČINE TURNIŠČE -REBALANS 
 

Pravna podlaga za pripravo in obrazložitev načrta razvojnih programov je Zakon o javnih financah 
(Uradni list RS. št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) v povezavi z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 
54/10, v nadaljevanju Uredba). 
 
V 42. členu Uredbe je določeno, da je NRP sestavni del proračuna, kjer se odhodki prikažejo v: 

• strukturi programske klasifikacije, 
• posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov in 
• virih financiranja po posameznih letih za celoviti izvedbo projektov in programov. 

 
V okviru virov financiranja smo na Občini Turnišče uporabili naslednje šifre: 

• OT – lastna sredstva, to so sredstva proračuna Občine Turnišče, 
• RS – sredstva iz državnega proračuna, to pomeni sredstva iz proračuna Republike Slovenije, 
• EU – evropska sredstva, to so sredstva iz različnih skladov Evropske unije, 
• DV - drugi viri, kamor se uvrščajo predvsem viri iz zasebnega sektorja, kar predstavlja 

morebitna vlaganja zasebnega sektorja v okviru skupnih projektov ali v okviru projektov javno-
zasebnega partnerstva. 

 
V 42. členu omenjene Uredbe je nadalje predpisano, da se načrt izdela za tri leta ( do leta t + 4) in sicer 
za vse predvidene odhodke, ki se uvrščajo med:  

• investicije (konti skupine 42), 
• investicijske transfere (konti skupine 43) 
• subvencije (konti skupine 410) 
• projekte in programe, sofinancirane s sredstvi Evropske unije (ne glede na ekonomski namen) 

 
Ker se predvideva sprejem proračuna le za leto 2020 smo izdelali projekcijo oz. okvirno oceno vrednosti 
projekta do leta 2024, pri čemer je potrebno upoštevati, da se načrt razvojnih programov dopolnjuje 
vsako leto ob pripravi proračuna in mora biti s proračunom usklajen.  
 
Skupna vrednost NRP za leto 2020 znaša 1.165.100,00 EUR, od tega : 

•  1.053.300,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje, 
•  22.500,00 EUR za investicijske transfere osebam javnega in zasebnega prava, 
•  89.300,00EUR za razne subvencije. 

 
Vir financiranja razvojnih programov v letu 2020 je občinski proračun, državni proračun sredstva po 
(21. členu ZFO-1, državna nepovratna sredstva) ter evropska sredstva.  
 
Za leto 2020 je uvedenih 21 razvojnih programov. 11 razvojnih projektov je iz preteklih let, ter 10 novih 
razvojnih projektov, ki ima končnico 2020: 
 
RP 01-2019 VZDRŽEVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA 
RP 01-2020 ŠPORT ZA VSE GENERACIJE 
RP 02-2019 NAKUP OPREME 

OBČINA TURNIŠČE 
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Slovenija 
T: 02 572-1370, 02 572-1060, F: 02 573-5041 
E: obcina@turnisce.si, I: www.obcinaturnisce.si 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
mailto:obcina@turnisce.si
http://www.obcinaturnisce.si/
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RP 02-2020 LUŠTNA TRŽNICA 
RP 03-2019 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE TURNIŠČE – DOBROVNIK 
RP 03-2020 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE RENKOVCI 
RP 04-2019 CESTA GOMILICA 
RP 04-2020 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČ, AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ, 

PROMETNE SIGNALIZACIJE 
RP 05-2019 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
RP 05-2020 UREJANJE IN GRADNJA PARKIRIŠČA PRI CERKVI V TURNIŠČU 
RP 06-2019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČN 
RP 06-2020 UREDITEV GOSPODARSKE CONE TURNIŠČE 
RP 07-2019 ODVODNJAVANJE 
RP 07-2020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV 
RP 08-2020 FITNES NA PROSTEM  
RP 08-2019 KANALIZACIJSKI SISTEM 
RP 09-2019 VODOOSKRVA 
RP 09-2020 IZGRADNJA KOLESARSKE POTI GOMILICA- ČRENŠOVCI 
RP 10-2019 POKOPALIŠKA DEJAVNOST –SUBVENCIONIRANJE CEN 
RP 10-2019 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA STAVBE RODOVITA V FITNES 
RP 11-2019 UREJANJE ZEMLJIŠČ IN NAKUPI NEPREMIČNIN 
 
Vsi navedeni programi se bodo izvajali v letu 2020, nekateri od teh pa še v prihodnjih letih. 
 
V nadaljevanju podajamo obrazložitev posameznih razvojnih programov glede na programsko 
klasifikacijo proračunskih odhodkov.  
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne službe 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  
 
RP 01-2019 VZDRŽEVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA 
Sredstva so namenjena za obnovo poslovnih prostorov (nepremičnin), ki so v lasti občine in jih za svoje 
delo uporabljajo društva, kot tudi za obnovo poslovnih prostorov, ki jih ima v upravljanju  Občina 
Turnišče. 
V letu 2020 se predvideva obnove nepremičnin v lasti občine, ki se bodo pojavile skozi leto. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603  Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 
RP 02-2019 NAKUP OPREME 
Sredstva so namenjena za obnovo opreme (premičnin), ki jih za svoje delo uporablja občinska uprava 
– računalniška oprema, pohištvo in druge premičnine.  
V letu 2020 načrtujemo nakup dveh računalnikov in nakup druge opreme, ki se bo ugotovila tekom leta 
kot nujna za delovanje občinske uprave.  
 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
RP 01-2020 ŠPORT ZA VSE GENERACIJE 
Občina Turnišče bo kot vodilni partner in koordinator skrbela za izvedbo celotnega projekta. 
Aktivnosti občine bodo naslednje: 
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AKTIVNOST 1 NAKUP OPREME 
 
 
Nabavljena bo naslednja oprema 
Zap. št. Strelsko mesto Kol. 
1 Kontrolna enota CU951-CLUB 5 
2 Monitor M941R2 5 
 Kabli  
3 Kabel KL01-2.0 2m 20 
4 T adapter KL001-T 10 
5 Zaključni adapter KL001-R 2 
 Tarče in nosilci  
6 Hibridna tarča 10/50m HS10V1 11 
7 Nosilec tarče z lovilcem metkov 11 
8 Nosilec MK tarče HS10AN001 3 
9 Nosilna plošča LS10AN008 3 
10 Zaščitna plošča za MK HS10AN007 3 
11 Notranji zaščitni okvir MK LS10AN010 3 

 
AKTIVNOST 2 NABAVA IN POSTAVITEV ŠPORTNO-REKREATIVNE INFRASTRUKTURE FITNES V NARAVI 
 
Vsebina aktivnosti: 
V sklopu aktivnosti bo Občina Turnišče namestila 2 kompleta naprav za zunanji fitnes. Prva lokacija je 
Gomilica parcelna št. 3118 k.o. Gomilica 155, druga lokacija je Renkovci parcelna št. 751 k.o. Renkovci 
148. Obe parceli sta v lasti Občine Turnišče. Gre za enostavni objekt oz. za posege v prostor, za katere 
ni potrebno pridobiti upravnih dovoljenj. Z aktivnostjo bomo zagotovili pogoje za brezplačno uporabo 
fitnes naprav na prostem za izvedbo programov ulične vadbe, prav tako pa dodatno obogatimo 
ponudbo za športnike in rekreativce vseh starostnih skupin. Nabavljena bo naslednja oprema 
 
Lokacija Gomilica 

zap. št. Opis mišičnih skupin Količina 
1 Naprava za kardiovaskularno vadbo, pri kateri uporabnik okrepi mišice 

nog in poveča gibljivost spodnjega dela telesa 
1 naprava 

2 Naprava za krepitev trebušnih mišic 1 naprava 
3 Naprava za krepitev moči stegenskih mišic in medeničnega obroča 1 naprava 
4 Naprava za krepitev mišic, rok, ramen, prsi in hrbta 1 naprava 
5 Naprava za izvajanje krepilnih in stabilizacijskih vaj (1. drog in 1. drog z 

krogi) 
1 naprava 

 
Lokacija Renkovci 

zap. št. Opis mišičnih skupin Količina 
1 Naprava za kardiovaskularno vadbo, pri kateri uporabnik okrepi mišice 

nog in poveča gibljivost spodnjega dela telesa 
1 naprava 

2 Naprava za krepitev trebušnih mišic 1 naprava 
3 Naprava za krepitev moči stegenskih mišic in medeničnega obroča 1 naprava 
4 Naprava za krepitev mišic, rok, ramen, prsi in hrbta 1 naprava 
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5 Naprava za izvajanje krepilnih in stabilizacijskih vaj (1. drog in 1. drog z 
krogi) 

1 naprava 

 
AKTIVNOST 3 IZVEDBA DELAVNICE 
 
Vsebina aktivnosti: 
Izvedli bomo razširjeno delavnico za vse tri sektorje o prednostih in pomenu souporabe, trajnostne 
mobilnosti in predstavili pozitivne učinke souporabe na zmanjšanje obremenjevanja okolja s 
toplogrednimi plini. Na tak način bomo predstavnike vseh treh sektorjev na območju LAS PDL 2020 
ozaveščali o trajnostni potrošnji, ki zadeva življenjski slog, nakupovalne navade ter način uporabe in 
odlaganja izdelkov in storitev. S tem želimo spodbuditi k bolj odgovornemu potrošniškemu ravnanju in 
celovitemu premisleku o življenjskem krogu določenega izdelka. 
 
AKTIVNOST 4 IZVEDBA PREDSTAVITVE STRELSTVA IN REKREACIJE V NARAVI NA PRIREDITVAH IN 

DOGODKIH 
 
Vsebina aktivnosti: 
 
PODAKTIVNOST 1: Simulator znanja 
V sklopu aktivnosti bomo v vsaki izmed občin iz katerih izhajajo partnerji izvedli predstavitev in 
animacijo Simulatorja streljanja SCATT MX W2 ter promocijo strelskega športa nasploh. Predstavitve 
bodo potekale v sklopu tradicionalnih občinskih športnih oz. rekreativnih prireditev in sicer: Švicanje 
Turnišče, Pomurski športni festival Beltinci, Mokri petek Kobilje, Jenamena fest Črenšovci, Vidovo 
Proščenje Dobrovnik. Glavni cilj aktivnosti je čimbolj predstaviti strelstvo kot šport množici otrok in 
njihovim staršem ter ostalim ciljnim skupinam projekta ter vzpodbuditi zanimanje zanj. V sklopu 
dogodkov bodo partnerji souporabljali opremo, kar bo omogočilo večjo dostopnost. Veliko dela 
partnerjev bo prostovoljnega, saj želimo s projektom spodbujati prostovoljstvo.  
 
PODAKTIVNOST 2: Medgeneracijski dogodek: Šport za vse  
V okviru osrednjega dogodka v sklopu projekta pod naslovom Šport za vse je predvidena organizacija 
športnega strelskega tekmovanja za vse generacije v športni dvorani v Turnišču. Na dogodku se bo 
izvedla predstavitev modela souporabe športne infrastrukture in neposredna predstavitev uporabe 
nove športne opreme za izvedbo medgeneracijskega športnega tekmovanja. Na dogodku bodo kot 
neposredni udeleženci sodelovali osnovnošolci, srednješolci, študentje, odrasli in upokojenci obeh 
spolov iz celotnega Pomurja. Vključenost na dogodku bo zagotovljena tudi za pripadnike madžarske 
narodne skupnosti in romske etnične manjšine. Skupno število predvidenih aktivnih udeležencev je 
100. Vzporedno bodo za iste ciljne skupine na vzpostavljeni športni opremi fitnesih v naravi potekale 
delavnice varne uporabe opreme in primeri ulične vadbe za kar bodo poskrbeli inštruktorji, ki bodo ta 
dan brezplačno ponudili svoje znanje. Z izboljšanjem pogojev in skrbnostjo za zdrav in aktiven življenjski 
slog občanov pričakujemo boljše zdravstveno stanje delovne populacije na območju LAS PDL 2020 in 
zmanjšanje dejavnikov tveganja za razvoj številnih zdravstvenih težav. 
 
AKTIVNOST 5 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
Vsebina aktivnosti:  
Namen obveščanja javnosti o pomoči danemu projektu, je večja preglednost in ozaveščenost javnosti 
obenem pa dvigovanje javne podpore danemu projektu. Ves čas projekta bodo javno dostopne 
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informacije vsem zainteresiranim: neposredno s pomočjo uradne občinske spletne strani in posredno 
s pomočjo različnih medijskih aktivnosti. Partnerji bodo skozi celotno trajanje projekta intenzivno 
delali na obveščanju in informiranju javnosti o samem projektu in tudi o možnosti pridobivanja EU 
sredstev: 
PODAKTIVNOST 1: Objave  
V sklopu projekta bodo izvedene 3 objave in sicer: 

- Objava o namenu in ciljih projekta 
- Objava o konceptu souporabe – nova storitev ali poslovni model 
- Objava o športu in rekreaciji za vse generacije 

 
PODAKTIVNOST 2: Zloženka 
Vsebinska in grafična zasnova koncepta, oblikovanje, postavitev in tisk promocijske zgibanke o 
projektu, konceptu souporabe in športu za vse generacije. 
 
Informacije o zloženki 
3000 izvodov 
A5 ležeči (21,0 x 14,8 cm) 
120g nepremazni ekološki papir 
4 strani prepognjeno 
4/4 obojestranski barvni tisk 
 
V spodnji tabeli je prikazana ocenjena vrednost deleža Občine Turnišče v projektu ter višina 
nepovratnih sredstev. 
 
FINANČNI VIRI    
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA FINANČNEGA VIRA 
ZNESEK V EUR 

2019 2020 SKUPAJ 
          
1. Občina Turnišče 0,00 13.166,70 13.166,70 
1.1 Lastni delež 0,00 5.337,85 5.337,85 
1.2 DDV 0,00 7.828,85 7.828,85 
2. EKSRP 0,00 30.247,81 30.247,81 
        

 

  Skupaj 0,00 43.414,51 43.414,51 

 
RP 02-2020 LUŠTNA TRŽNICA 
 
Občina Turnišče bo kot partner v sklopu projekta kupila 2 tržnici in skrbela za promocijo z izdajo 15.000 
zgibank.  
 
V spodnji tabeli je prikazana ocenjena vrednost deleža Občine Turnišče v projektu ter višina 
nepovratnih sredstev. 
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FINANČNI VIRI    

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA FINANČNEGA VIRA 
ZNESEK V EUR 

2019 2020 SKUPAJ 
          
1. Občina Turnišče 0,00 727,06 727,06 
1.1 Lastni delež 0,00 294,76 294,76 
1.2 DDV 0,00 432,30 432,30 
2. EKSRP 0,00 1.670,30 1.670,30 
        

 

  Skupaj 0,00 2.397,36 2.397,36 

 
13  PROMET, PROMETNA INFRASATRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
RP 03-2019 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE TURNIŠČE – DOBROVNIK 
 
Občine Pomurja so aktivno sodelovale pri pripravi RRP 2014–2020 za Pomurje. Projekt je smiselno 
usklajen z RRP 2014–2020, ki že predvideva področja in projekte financiranja v tem programskem 
obdobju. Vizija Pomurja opredeljuje slogan »Pomurje je re(j)dno dobra slovenska pokrajina«. Regija 
namenja podporo ciljem prehoda na zeleno in družbeno odgovorno gospodarstvo. Med svoje 
potenciale uvršča tudi turizem ter zdrav življenjski slog. Le-to ni mogoče brez uvedbe ukrepov 
trajnostne mobilnosti, ki poleg zmanjševanja pritiskov na onesnaževanje zraka in okolja ter emisij 
toplogrednih plinov, spodbujajo tudi zdrav življenjski slog prebivalcev. 
 
Namen projekta je omogočiti varne regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti – povezovanje urbanih območij s svojim zaledjem in omogočiti dnevne migracije s kolesom. 
Prav tako dolgoročno zagotoviti povezave z ostalimi središči regionalnega oz. lokalnega pomena. Cilj 
projekta je izgradnja manjkajočih kolesarskih povezav v Občini Dobrovnik in Turnišče ter navezava na 
regijsko kolesarsko pot v smeri Občine Lendava. 
 
Izvajale se bodo naslednje aktivnosti: 

– Izgradnja kolesarskih poti oz. hodnikov 
– Odkup zemljišč 
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
– stroški informiranja in komuniciranja 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

 
Tekom leta je zaradi posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) prišlo zamika rokov za pripravo 
razpisne dokumentacije in posledično tudi. Zaradi navedenega je začetek gradnje predviden v začetku 
leta 2021. 
 
RP 03-2020 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE RENKOVCI 
Investitor Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, namerava urediti kolesarsko stezo 
izven naselja Renkovci ob obstoječi cesti R2-439, odsek 1301 Renkovci – Beltinci od km 0.5+155 do km 
1.0+398. V km 1.0+401 se namerava urediti tudi razširitev obstoječega križišča lokalne ceste LC 930151 
na regionalno cesto R2-439/1301 Renkovci – Beltinci. Predmet projekta je izgradnja kolesarske steze 
in ureditev križišča v naselju Renkovci. Gre za dokončanje že začete investicije. Za investicijo občina 
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načrtuje porabo sredstev ZFO 23. člen nepovratni del v višini 67.102,00 EUR in sredstva ZFO 23. člen 
povratni del 32.305,00 EUR. Zaradi prejete nižje končne ponudbe na javnem naročilu je občina RP 
znižala za 9.975,00 EUR. 
 
RP 09-2020 IZGRADNJA KOLESARSKE POTI GOMILICA- ČRENŠOVCI 
Uvede se nov RP, ki predvideva izgradnjo kolesarske steze Gomilica – Črenšovci  do romskega naselja – 1. 
faza. Planirani so stroški v višini 106.535,00. Občina bo izvedla javno naročilo.  
 
13029003  Urejanje cestnega prometa 
 
RP 04-2020 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČ, AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ, 

PROMETNE SIGNALIZACIJE 
Sredstva so namenjena investicijam v nakup prometne signalizacije, investicijskega vzdrževanja ter 
investicijam v avtobusna postajališča. V letu 2020 se predvidevajo stroški v višini 5.000,00 EUR.  
 
RP 05-2020 UREJANJE IN GRADNJA PARKIRIŠČA PRI CERKVI V TURNIŠČU 
Sredstva so namenjena 2 fazi oz. zaključku gradnje parkirišča pri cerkvi v Turnišču. Ocenjena vrednost 
investicije je cca 60.000,00 EUR lastnih sredstev občine. Zaradi prejete nižje končne ponudbe na 
javnem naročilu je občina RP znižala za 5.900,00 EUR. 
 
13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
RP 04-2019 CESTA GOMILICA 
Po podpisani pogodbi z Direkcijo RS za ceste se je v letu 2019 začela in je v večji meri zaključena gradnja 
državne ceste v naselju Gomilica. Občina Turnišče je v letu 2019 sofinancirala izgradnjo ter tekoče 
poravnala vse obveznosti do izvajalcev. Trenutno poteka odprava ugotovljenih pomanjkljivosti ter 
zaključek investicije na območju Občine Velika Polana. Predvideva se, da je za zaključek investicije v 
letu 2020 potrebnih še cca. 27.000,00 EUR za gradbeno obrtniška dela, ter cca. 3.000,00 EUR za odkup 
oz. odškodnine (služnosti) za zemljišča na katerih poteka investicija. Občina je v letu 2020 s strani DRSI 
prejela 2 neplanirana računa za stroške nadzora nad gradnjo, zaradi česar smo sredstva na RP povečali 
za 14.817,00 EUR. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
RP 5-2019 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
Sredstva so namenjena za investicije na podlagi 9. seje skupščine JP CEROP za 50 % obračunane 
amortizacije za objekte in opremo I. in II. Faze. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
RP 06-2019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČN 
Sredstva so namenjena  za investicijo v čistilno napravo ( plačilo preverbe dokumentacije (2020), 
morebitne spremembe dokumentacije v smislu racionalizacije projekta, izdelava investicijske 
dokumentacije (DII, IP ). Večji del sredstev za investicijo v obnovo oz. rekonstrukcijo čistilne naprave 
se pričakuje v letu 2021.  
 
RP 07-2019 ODVODNJAVANJE 
Sredstva so namenjena za sistem odvodnjavanja. Leta 2019 so bila izvedena dela na območju naselja 
Nedelica. Predvideva se izdelava načrta sanacije po letih. Sredstev se bo namenilo za investicije s tega 
področja. 
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15029003 Izboljšanje stanja okolja 
 
RP 08-2019 KANALIZACIJSKI SISTEM 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema. V letu 2020 načrtujemo 
obnovo prečrpališča ali delno vzpostavitev sistema obveščanja (Telemetrični prenosi tehničnih 
podatkov ) in manjše investicije v kanalizacijski sistem. 
 
RP 06-2020 UREDITEV GOSPODARSKE CONE TURNIŠČE 
Operacija je namenjena izgradnji ekonomske poslovne infrastrukture regionalnega pomena. Operacija 
je investicijska in vključuje investicijo v gospodarsko javno infrastrukturo (prometna, energetska, 
komunalna infrastruktura in infrastruktura za telekomunikacije) na območju obstoječe gospodarske 
cone Turnišče. Gospodarska cona Turnišče je prostorskih aktih občine opredeljena kot območje 
gospodarske cone. Gospodarska cona Turnišče je locirana ob avtocesti in izkazuje jasen regionalni 
pomen in časovno izvedljivost v finančni perspektivi 2014 - 2020. V letu 2019, je Občina Turnišče 
prodala nepremičnine v Gospodarski coni podjetju Terramar d.o.o.. Tekom leta je zaradi posledic 
epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) prišlo zamika rokov za pripravo razpisne dokumentacije in 
posledično tudi začetka same izvedbe projekta. Zaradi navedenega je začetek gradnje predviden v 
začetku leta 2021. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603 Komunalne dejavnosti 
16039001 Oskrba z vodo 
 
RP 09-2019 VODOOSKRBA 
Sredstva so namenjena za subvencioniranje cene gospodinjstvom v Občini Turnišče. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
RP 10-2019 POKOPALIŠKA DEJAVNOST – SUBVENCIONIRANJE CEN 
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zaradi sprejete cene vzdrževanja pokopališč, ki ne 
dosega dejanske - ekonomske cene. V letu 2020 je namenjenih 8.500,00 EUR sredstev za ta namen. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
 
RP 08-2020 FITNES NA PROSTEM 
Uvede se nov RP, ki predvideva izgradnjo fitnesa na prostem v vasi Turnišče in Nedelica. Planirani so stroški 
v višini 18.000,00 EUR. 
 
RP 10-2020 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA STAVBE RODOVITA V FITNES 
Uvede se nov RP, ki predvideva preureditve nekdanje trgovine v objektu Rodovita v prostore fitnesa in 
preselitev fitnesa v te prostore. Planirani so stroški v višini 85.000,00 EUR. 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
 
RP 11-2019 UREJANJE ZEMLJIŠČ IN NAKUPI NEPREMIČNIN 
Sredstva se namenjajo za nakupe ter urejanje zemljišč. Planirani so stroški v višini 40.000,00 EUR 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702 Primarno zdravstvo 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 
RP 07-2020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV 
Sredstva se namenjajo investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaja Turnišče. Za leto 2020 so planirani 
stroški v višini 15.000,00 EUR 
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18 ), in 16. člena Statuta Občine 
Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) je Občinski svet Občine Turnišče na 13. seji dne 17. 9. 2020 sprejel 
 
 

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TURNIŠČE 
ZA LETO 2020 

 
 
I. UVOD 
 
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS,  št. 11/11- UPB,  s spremembami in dopolnitvami) uporabijo samo za 
gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh 
prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri 
neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. 
S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala sredstva za druge 
namene.  
 
Ravnanje (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje) s stvarnim premoženjem občin ureja 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1). Na podlagi 24. člena ZSPDSLS-1 Občinski svet na predlog župana 
sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Vsebina in 
postopek sprejema letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sta 
predpisana z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18).  
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se predloži občinskemu svetu letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Predlog prodaje je izdelan na podlagi 
predloga župana Občine Turnišče. 
 
 
II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Turnišče za leto 2020 iz naslova prodaje nepremičnega 
premoženja se proda naslednje premoženje: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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1. Zemljišča: 

 

Zap.št. Vrsta zemljišča/last Št. parcele K. o. 
Površina v m2 

(last občine) Cena v € 

Orientacijska 
ali ocenjena 
vrednost v € 

1 Gozd – 1/3 6839 Filovci 2425 0,40  970,00 
2 Njiva - 1/2 8485/1 Dobrovnik 1002 0,60 601,20 
3 Njiva -  1/1 8486/1 Dobrovnik 1213 0,60 727,80 

4 
Zemljišče za gradnjo 
stavb 1/3 758 Renkovci 269 5,00 1.345,00 

5 Njiva – 22/168  3183/1 Renkovci 161 0,60 96,60 
6 Njiva - 1/1 2795/2 Renkovci 615 0,60 369,00 
7 Njiva -22/168 3183/1 Renkovci 161 0,60 96,60 

8 Gozd - 143/168 236 Turnišče 1208 0,40 483,20 

9 Gozd  - 1/1 480 Turnišče 913 0,40 365,20 

10 

Zemljišče z hišo 
Mlinska ulica 4 – 
95/168 2091 Turnišče 444 5,00 2.220,00 

11 Njiva – 1/3 5266 Turnišče 848 0,60 508,80 

12 Njiva -1/1 5298/1 Turnišče 320 0,60 192,00 

13 Njiva- 3/8 5305/1 Turnišče 628 0,60 376,80 

14 Njiva 1/1 235 Gomilica 963 0,60 475,80 

15 
Stavbno zemljišče -
1/1 627/2 Gomilica 1235 5,00 6.175,00 

16 Njiva - 1/1 1166/3 Gomilica  396 0,60 237,60 

17 Gozd – 1/1 1166/4 Gomilica 347 0,40 138,80 

18 Gozd – 1/1 1409/1 Gomilica  184 0,40 73,60 

19 Njiva – 1/1 1693 Gomilica 452 0,60 271,20 

20 Njiva – 1/1 1694 Gomilica 793 0,60 475,80 

21 Gozd – 1/1 1695 Gomilica 918 0,40 367,20 

22 
Stavbno zemljišče – 
1/1 3104 Gomilica 131 5,00 655,00 

23 Gozd 1/3 957 Brezovica 765 0,40 306,00 

24 Njiva -  1/3 1450 Brezovica 417 0,70 250,20 

25 Njiva  - 1/3 1658 Brezovica 161 0,60 96,60 

26 Njiva  - 1/3 1659 Brezovica 162 0,60 97,20 

27 Njiva – 1/3 1785 Brezovica 148 0,60 88,80 

28 Gozd – 1/3 1786 Brezovica 765 0,40 306,00 

29 Njiva-  1/3 1787 Brezovica 329 0,60 197,40 

30 Njiva - 1/1 288 Nedelica 1097 0,60 658,20 
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31 Zaraščeno 304 Nedelica 171 0,20 34,20 

32 Gozd - 1/3 418 Nedelica 4247 0,40 1.698,80 

33 Njiva – 5/12 486/1 Nedelica 958 0,60 574,80 

34 Gozd – 5/12 487 Nedelica 284 0,50 142,00 

35 Njiva – 1/1 516/1 Nedelica 286 0,60 171,60 

36 Njiva – 1/1 517/1 Nedelica 613 0,60 367,80 

37 
Gozd, Njiva delno 
1/1 553 Nedelica 905 0,40 362,00 

38 Gozd 1/1 554/1 Nedelica 207 0,40 82,80 

39 Njiva 1/1 621 Nedelica  873 0,60 523,80 

40 Njiva – 5/12 686 Nedelica 151 0,60 90,60 

41 Njiva- 5/12 687 Nedelica 270 0,60 162,00 

42 Gozd -1/1 737 Nedelica 292 0,50 146,00 

43 Njiva – 1/1 738 Nedelica 578 0,60 346,80 

44 Njiva -1/1 739 Nedelica 470 0,60 282,00 

45 Gozd – 1/1 817 Nedelica 1647 0,40 658,803 

46 Njiva – 5/12 1883/1 Nedelica 867 0,60 520,20 

47 Njiva – 5/12 2012 Nedelica  276 0,60 165,60 

48 Njiva – 5/12 2012 Nedelica  276 0,60 165,60 

49 Njiva – 5/12 2013 Nedelica 76 0,60 45,60 

50 Njiva 5/12 2206 Nedelica 705 0,60 423,00 

51 Njiva – 5/12 2594 Nedelica 1072 0,60 643,20 

52 Njiva – 1/1 2580 Nedelica 1151 0,60 690,60 

53 
Stavbno zemljišče -  
1/2 2848/1 Nedelica 1313 cenitev 6.000,00 

54 
Hiša – 4/12 
Nedelica 77 1412, 1413 Nedelica 368; 186 cenitev 2.940,00 

55 
Hiša – 3/8 
Nedelica 81 

1421/1, 
1421/2 Nedelica 403, 302 cenitev 3.375,00 

56 
Hiša – 1/1 
Nedelica 87 1430, 1431 Nedelica 484;565 cenitev 3.190,00 

57 
Stavbno zemljišče – 
Romsko zemljišče 3255/13 Gomilica 428 5,00 2.140,00 

58 
Stavbno zemljišče -  
Romsko naselje 3255/16 Gomilica 452 5,00 2.260,00 

  SKUPAJ        47.157,30 
 
V letu 2020 občina načrtuje prodati zemljišča v skupni vrednosti 47.157,30 EUR.  
 
STANOVANJA   
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Lokacija stanovanj: Lendava, Župančičeva 6D, št. stavbe 1181 

ID znak Št. etaže 
 

Št. 
stanovanja Površina v m2 Orientacijska ali 

ocenjena vrednost 

166-1181-13 4 13 42,00 27.000,00 

166-1181-18 5 18 61,60 27.000,00 

149-296-14 2 14 7,90 700,00 

149-551-2 1 2 64,87 19.900,00 

149-551-4 2 4 68,76 19.000,00 

149-551-7 3 7 36,16 9.700,00 

149-551-8 K 8 26,40 4.000,00 

149-551-9 K 9 36,39 5.400,00 

 
Ocenjena vrednost stanovanj                                                                112.700,00 EUR 
Prodaja bo izvršena v letu 2020. 
 
 
GARAŽE 
 
Št.  Parc. št.  K.O. Namenska raba  Površina 

garaže 
Najemnik 
 

Orientacijska 
ali ocenjena   
vrednost v 
EUR 

1 4348/1 Lendava Območja stavbnih 
zemljišč 

15,00 Litrop 
 

760,00 

2 1044/9 
1050/3 

Lendava Območja stavbnih 
zemljišč 

13,50 Varga 3.100,00 

3 1044/9 
1050/3 

Lendava Območja stavbnih 
zemljišč 

13,50 Völgyi 
 

3.100,00 

4 1044/9 
1050/3 

Lendava Območja stavbnih 
zemljišč 

13,50 Slavinec 3.100,00 

Skupaj ocenjena vrednost garaž:        10.060,00 
 
Za realizacijo določenih projektov v proračunu Občine Turnišče je potreba po nakupu naslednjih 
nepremičnin: 
 

Z.št Namen nakupa Št. parc. k.o. Površina Cena Znesek 

  1. Kolesarska Renkovci         

1 Ob cesti R3-439 Renkovci -   Renkovci 3.843 5,09 19.568,88 
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Gančani 

  SKUPAJ  3.843  19.568,88 

  2. Kolesarska Turnišče - Dobrovnik      

1 
Ob občinski cesti Turnišče – Ulica 
4 . maja  – most Ledava   

Turnišče, 
Dobrovnik 1.801 5,72 10.311,97 

  SKUPAJ    1.801  10.311,97 

 3. Kolesarska Gomilica - Črenšovci     

1 
Ob državni cesti Gomilica - 
Črenšovci  Gomilica 827 5,09 4.209,43 

 SKUPAJ   827  4.209,43 

 4. Gospodarska cona Turnišče     

1 
Ob lokalni cesti Turnišče - 
Genterovci  

Turnišče, 
Nedelica 680 5,00 3.400,00 

 SKUPAJ   680  3.400,00 

 5. Nakup Baler      

1 Gradbena parcela 1742/7 del Turnišče   8.400,00 

 SKUPAJ     8.400,00 

 5. Nakup Gasilski dom Turnišče      

1 Gradbena parcela 1927/3 del Turnišče 1.017 15,00 15.255,00 

2 Gradbena parcela 1929/1  Turnišče 735 15,00 11.025,00 

 SKUPAJ   1.752  26.280,00 

  SKUPAJ VSE        72.170,28 
 
 
III. CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
PRODAJA 
 
1. Zemljišča: 
Orientacijska oz. ocenjena vrednost: 47.157,30 EUR. 
Zemljišča so v lasti Občine Turnišče ali solasti. Prodajajo se kmetijska zemljišča in stavbna zemljišča (na 
nekaterih stojijo stare hiše ali so stavbna zemljišča in jih občina ne potrebuje), ki jih je občina pridobila na 
podlagi zapuščinskih razprav po umrlih občanih, ki so bili v domovih ostarelih in je občina zanje plačevala 
oskrbnino. Prodajajo se tudi stavbna zemljišča v gospodarski coni novim investitorjem. 
 
2. Stanovanja in garaže: 
Sprejet je bil sklep Občinskega sveta Občine Turnišče na 1. Izredni seji  dne,  12. 09. 2011, da se 
stanovanja v lasti Občine Turnišče ponudi v odkup najprej lastnikom trenutne stanovanjske pravice. V 
kolikor prodaja ne uspe, se razpiše javno zbiranje ponudb. Prodajajo se dve stanovanji v Lendavi, pet 
praznih stanovanj ( od tega dve v kletnih prostorih neprimerni za bivanje) na naslovu bloku Ulica Štefana 
Kovača 89 in eno prazno stanovanje na naslovu Ulica Štefana Kovača 97. 
Prodajajo se tudi štiri garaže, ki se nahajajo v Lendavi in so vse  v najemu. Prvo se bodo ponudile v odkup 
najemnikom, nato pa preko zbiranja javnih ponudb ostalim zainteresiranim. 
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NAKUP 
Ocenjena vrednost nakupov: 72.170,28 EUR. 
V letu 2020 načrtujemo nakup parcel za potrebe izgradnje kolesarske poti v Renkovcih ob državni cesti 
R2-349, nakup parcel ob predvideni kolesarski poti Turnišče – Ulica 4. maja do mostu čez reko Ledava 
(projekt je financiran iz dogovora Pomurske regije), nakup parcel ob kolesarski  poti Gomilica - Črenšovci 
in parcele za potrebe širitve lokalne ceste ob načrtovani Gospodarski coni Turnišče. Vsa navedena 
zemljišča so ali že v fazi odkupa ali pa je odkup že izvršen (opravljene so bile cenitve nepremičnin).  
Odkupi teh zemljišč so prikazani v proračunskih postavkah posameznih projektov. 
Iz proračunske postavke nakup zemljišč  (40.1606.02 – Nakupi zemljišč) načrtujemo odkup parcel, ki jih 
občina potrebuje za uresničitev načrtovanih projektov - širitev parkirišča nasproti cerkve (odkup dela 
parcele Baler) in pa nakup sosednjih parcel pri Polanščekovi domačiji za potrebe izgradnje Centra za 
zaščito in reševanje Turnišče (odkup Toplak). Skupaj je predvideno 35.000,00 EUR sredstev za nakupe 
parcel oz. zemljišč. Prvo se bo kupovalo parcele za potrebe izvajanja projektov, vse ostale primerne 
parcele pa le ob predpogoju prodaje dela lastnih parcel.  
 
IV. CENA PRODAJE IN NAKUPA 
 
Vrednost nepremičnin (stavbna zemljišča, garaže in stanovanja) se določi pred prodajo oz. nakupom na 
podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Del nepremičnin je že ocenjen, 
preostala bodo ocenjena po sprejemu proračuna za leto 2020. 
 
Vrednost kmetijskih in gozdnih površin (gozd ali njiva, travnik ali zaraščeno) se na podlagi  sklepa 
občinskega sveta določi po krajevno primerljivi ceni – glede na ponudbo (oglasna deska UE Lendava) v 
času objave namere.   
 
V. METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije, ki jo imenuje župan na podlagi določil 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  z javno dražbo, javno ponudbo, javnim zbiranjem 
ponudb ali neposredno pogodbo. 
 
 
 
 

Župan Občine Turnišče: 
Borut Horvat 



 
 
 
 

 

OBČINA TURNIŠČE 
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Slovenija 
T: 02 572-1370, 02 572-1060, F: 02 573-5041 
E: obcina@turnisce.si, I: www.obcinaturnisce.si 

PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS št. 6/2017) je Občinski svet 
Občine Turnišče na 13. redni seji, dne 17.9. 2020 sprejel  
 
 

 
 

SKLEP 
 

I. 
 

Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2020, v 
predlaganem besedilu, skupaj z vsemi sprejetimi spremembami in sklepi. 
 
 
 

II. 
 

Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Številka: 13R/2020- 
Datum: 17.9.2020                                                    
                                                                                           
 

       Župan Občine Turnišče: 
   Borut Horvat 
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OBČINA TURNIŠČE 
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Slovenija 
T: 02 572-1370, 02 572-1060, F: 02 573-5041 
E: obcina@turnisce.si, I: www.obcinaturnisce.si 

PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS št. 6/2017) je Občinski svet 
Občine Turnišče na 13. redni seji, dne 17. 9. 2020 sprejel  
 
 

 
 

SKLEP 
 

I. 
 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem  in načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Turnišče za leto 2020 - rebalans, v predlaganem besedilu. 
 

II. 
 

Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana Boruta Horvata, da lahko nepremičnine 
kmetijske in gozdne rabe proda po primerljivi tržni ceni (uradne objave na oglasni deski 
upravne enote) oz. po najmanjši ceni na podlagi ocene vrednosti Geodetske uprave 
Republike Slovenije. 
 

III. 
 

Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 

 
 

 
Številka: 13R/2020- 
Datum: 17. 9. 2020                                                   
                                                                                           
 

       Župan Občine Turnišče: 
   Borut Horvat 
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