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1

UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona 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 nadaljnjem
besedilu: ZJF) in 7 člena sprejetega Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2020, župan
najkasneje do 30. julija poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju
tekočega leta.
Pri tem je potrebno upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi
s področja javnih financ. Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju
januar–junij tekočega leta ter oceno realizacije do konca leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke
o izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, o prenosu
namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev,
o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve in
podatke o poroštvih.
Za proračunsko leto 2020 je Občinski svet Občine Turnišče 23. januarja 2020, na svoji 9. redni
seji sprejel Proračun Občine Turnišče za leto 2020, ki je hkrati zadnji sprejeti proračun Občine
Turnišče za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: sprejeti proračun 2020). Objavljen je bil v Uradnem
listu RS, št. 7/2020 dne 31.01.2020, uporabljati pa se je začel dne 01.02.2020. S sprejetjem
proračuna so bila zagotovljena sredstva in vzpostavljeni pogoji za nemoteno financiranje tekočih
nalog.
V tem poročilu je predstavljeno njegovo izvrševanje v prvi polovici leta 2020. Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in
oceno realizacije do konca leta,
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz
proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom,
uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih
regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
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2

OBRAZLOŽITEV
POLLETNE
REALIZACIJE
PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2020

SPLOŠNEGA

DELA

PRIHODKI
Celotni prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar junij proračunskega leta 2020 realizirani v višini 1.134.890,14 EUR, kar predstavlja 41,00 %
planiranih celotnih prihodkov proračuna proračunskega leta 2020 oz. 1 % višja kot v enakem
obdobju leta 2020. Večina prihodkov je bila realiziranih kot načrtovano. Večje odstopanje, je pri
transfernih prihodkih, ki predstavljajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, kar je posledica zamika rokov za pripravo
razpisne dokumentacije zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19). Posledično se bo zaradi
navedenega izvedba nekaterih načrtovanih projektov zamaknila v leto 2021. Na podlagi navedenega
predvidevamo, da bo na podlagi dosedanje realizacije in predvidene mesečne dinamike prihodkov
proračuna do konca leta 2020 skupa realizacija prihodkov predvsem zaradi nižje realizacije
transfernih prihodkov nižja in sicer v skupni višini 2.500.00,00 EUR. Zaradi navedenega bo
predvidoma v mesecu septembru pripravljen predlog rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto
2020.
Tabela 1: Prikaz realizacije prihodkov proračuna v prvem polletju glede na sprejeti
proračun 2020 in isto obdobje lani (v EUR)
OPIS

Realizacija
jan.- jun.
2019

Realizacija
jan.- jun.
2020

Sprejeti
proračun
2020

Veljavni
proračun
2020

Indeks
3/5

1

2

3

4

5

6

7 PRIHODKI
1.125.248,44 1.134.890,14 2.768.362,00 2.768.362,00 41,00
70 DAVČNI PRIHODKI
980.077,28 995.066,10 2.010.002,00 2.010.002,00 49,51
700 Davki na dohodek in dobiček
912.080,00 972.998,00 1.872.652,00 1.872.652,00 51,96
703 Davki na premoženje
65.471,37
16.951,53 127.700,00 127.700,00 13,27
704 Domači davki na blago in storitve
5.136,94
5.121,78
9.550,00
9.550,00 53,63
706 Drugi davki
-2.611,03
-5,21
100,00
100,00 -5,21
71 NEDAVČNI PRIHODKI
130.617,76
96.858,28 140.360,00 140.360,00 69,01
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
53.714,52
76.804,15 100.360,00 100.360,00 76,53
premoženja
711 Takse in pristojbine
1.401,40
907,50
3.500,00
3.500,00 25,93
712 Globe in druge denarne kazni
60,00
422,40
3.000,00
3.000,00 14,08
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
175,53
0,00
0,00
/
714 Drugi nedavčni prihodki
75.441,84
18.548,70
33.500,00
33.500,00 55,37
72 KAPITALSKI PRIHODKI
314,60
30.916,80 100.000,00 100.000,00 30,92
720 Prihodki od prodaje osnovnih
0,00
3.400,00
60.000,00
60.000,00 5,67
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
0,00
0,00
0,00
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
314,60
27.516,80
40.000,00
40.000,00 68,79
neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
0,00
0,00
0,00
0,00
/
731 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
0,00
0,00
0,00
/
732 Prejete donacije iz tujine
0,00
0,00
0,00
0,00
/
74 TRANSFERNI PRIHODKI
14.238,80
12.048,96 518.000,00 518.000,00 2,33
740 Transferni prihodki iz drugih
10.075,30
12.048,96
95.000,00
95.000,00 12,68
javnofinančnih institucij
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OPIS

Realizacija
jan.- jun.
2019

Realizacija
jan.- jun.
2020

Sprejeti
proračun
2020

Veljavni
proračun
2020

Indeks
3/5

1

2

3

4

5

6

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

4.163,50

0,00

423.000,00

423.000,00

/

Posamezne davčne kategorije in realizacija glede na sprejeti proračun 2020 so obrazložene v
nadaljevanju
2.1.1 DAVČNI PRIHODKI (70)
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Davčni prihodki so najpomembnejši vir prihodkov
občine, ki jih je občina v prvi polovici proračunskega leta 2020 realizirala v višini 995.066,10 EUR,
kar predstavlja 49,51 % planiranih prihodkov proračuna.
700 - Davki na dohodek in dobiček
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. V prvem polletju leta 2020 je občina
prejela 972.998,00 EUR oz. 51,96 % predvidenih prihodkov.
703 - Davki na premoženje
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob
prenosu lastništva (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Sem sodijo tudi davki na
spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davke na
premoženje je občina v prvem polletju proračunskega leta 2020 realizirala v višini 16.951,53 EUR
kar predstavlja 13,27 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija je posledica tega, ker občina
v prvem polletju zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) ni posredovala odmere nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča.
704 - Domači davki na blago in storitve
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (davki na dobitke od iger
na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). Domači
davki na blago in storitve so bili v obdobju januar-junij proračunskega leta 2020 realizirani v višini
5.121,78 EUR oz. 53,63 % predvidenih prihodkov.
706 - Drugi davki
Drugi davki vključujejo nerazporejene prihodke s strani Ministrstva za finance in so v obdobju
januar - junij 2020 znašali -5,21 EUR. Omenjene prihodke preko podračunov občine usklajuje
Ministrstvo za finance in se usklajuje in razporejajo znotraj celotnega proračunskega leta. Drugi
davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker
izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še
nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste
5
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dajatve. Negativno stanje podkonta Drugi davki pomeni, da se je v poročevalnem obdobju iz
podkonta Drugi davki na posamezno vrsto davkov razporedilo več plačil kot se je v tem obdobju na
ta konto prejelo.
2.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI (71)
Med nedavčne prihodke štejemo: Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja,
prihodke iz naslova taks in pristojbin, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in
storitev ter druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so bi bili v obdobju januar-junij
proračunskega leta 2020 realizirani v višini 96.858,28 EUR oz. 69,01 % predvidenih prihodkov.
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili v obravnavanem obdobju
realizirani v višini 76.804,15 EUR in predstavljajo 76,53 % planiranih prihodkov za proračunsko
leto 2020. Največji delež med njimi predstavljajo prihodki od drugih najemnin, ki so bili v
obravnavanem obdobju realizirani v višini 56.187,88 EUR (JP-Varaš d.o.o., Občina Puconci oz.
CEROP, EKO-PARK Lendava d.o.o.) ostale prihodke predstavljajo najemnine za stanovanja,
garaže in za poslovne prostore.
711 - Takse in pristojbine
Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oz.
delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oz. javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za
razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo državnega organa
oz. javne uprave. V obdobju prvega polletja leta 2020 so bile vplačane upravne takse v višini 907,50
EUR oz. 25,93 % planiranih prihodkov za proračunsko leto 2020.
712 - Globe in druge denarne kazni
Med nedavčne prihodke se nadalje razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične
osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V prvem polletju je bilo vplačanih
422,40 EUR kazni, kar predstavlja 14,08 % planiranih prihodkov.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Omenjeni prihodki v letu 2020 niso bili načrtovani. Zaradi spremembe v knjiženju so v te prihodke
vključeni prihodki od fotokopiranja v knjižnici in občinski upravi. Realizacija v obdobju prvega
polletja leta 2020 je bila v višini 175,53 EUR.
714 - Drugi nedavčni prihodki
Med druge nedavčne prihodke uvrščamo prihodke od komunalnih prispevkov in druge izredne
nedavčne prihodke. V obdobju prvega polletja 2020 so bili realizirani v višini 18.548,70 EUR oz.
55,37 %. Največji delež med drugimi nedavčnimi prihodki pa predstavljajo prihodki iz naslova
odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 7.126,13 EUR.
2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI (72)
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaja zgradb,
opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog. Kapitalski prihodki
so v prvi polovici leta 2020 bili realizirani v višini 30.916,80 EUR oz. 30,92 %.
6
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720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Občina je na podlagi izraženega interesa objavila poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine. Do konca meseca junija je bila vplačana varščina za stanovanje v lasti Občine
Turnišče na naslovu Župančičeva ulica 6d, 9220 Lendava v višini 2.700,00 EUR. Prav tako je bila
na podlagi objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine realizirana
prodaja stanovanja na naslovu Ulica Štefana Kovača 97, 9224 Turnišče (neto izmera stanovanja
7,90 m2) v vrednosti 700,00 EUR. Skupna realizacija je v obdobju januar - junij 2020 znašala
3.400,00 EUR oz. 5,67 % planiranih prihodkov.
721 Prihodki od prodaje zalog
Omenjeni prihodki v letu 2020 niso bili načrtovani zato ni realizacije.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Realizirana so bila plačila za prodajo kmetijskih zemljišč (3 pogodbe) sklenjene v letu 2019 v višini
27.141,80 EUR. Prav tako je bilo v letu 2020 realizirana prodaja kmetijskega zemljišča v višini
375,00 EUR. Skupna realizacija je v obdobju januar - junij 2020 znašala 27.516,80 EUR oz. 68,79
% planiranih prihodkov.
2.1.4 PREJETE DOTACIJE (73)
Omenjeni prihodki v letu 2020 niso bili načrtovani zato ni realizacije.
2.1.5 TRANSFERNI PRIHODKI (74)
V skupino transfernih prihodkov spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna, iz
proračuna drugih lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih zunajproračunskih skladov ter javnih agencij. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač
pa predstavljajo transfere sredstev iz blagajn javnega financiranja (to so sredstva požarne takse,
nepovratna sredstva za investicije). Iz državnega proračuna smo v prvem polletju prejeli 12.048,96
EUR oz. 2,33 % planiranih prihodkov.
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
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
in povračilo sredstev za javna dela. V obdobju prvega polletja 2020 so bili realizirani v višini
12.048,96 EUR oz. 12 % planiranih prihodkov.
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU v obravnavanem obdobju niso bila
realizirana, kar je posledica zamika rokov za pripravo razpisne dokumentacije zaradi epidemije
SARS-CoV-2 (COVID 19). Posledično se bo zaradi navedenega izvedba nekaterih načrtovanih
projektov zamaknila v leto 2021 in pripravljen predlog rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto
2020.
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ODHODKI
Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar junij 2020 realizirani v višini 922.783,75 EUR, kar predstavlja 30,79 % planiranih celotnih
odhodkov proračuna za proračunsko leto 2020.
V strukturi realiziranih odhodkov po ekonomskih namenih največji delež predstavljajo tekoči
transferji realizirani v višini 421.353,38 EUR in tekoči odhodki realizirani v višini 358.619,86 EUR.
Skupaj sta ti ekonomski kategoriji dosegli 84,52 % realizacijo celotnih odhodkov proračuna.
Investicijski transferji so bili realizirani v višini 11.224,00 EUR oz. 56,12 % planiranih odhodkov.
Največje odstopanje realizacije od planiranih odhodkov je pri investicijskih odhodkih, ki so bili
realizirani v višini 131.586,51 EUR oz. le 12,51 % planiranih odhodkov, kar je enako kot pri
prihodkih posledica zamika rokov za pripravo razpisne dokumentacije in posledično tudi izvedbe
načrtovanih projektov (Gospodarska cona Turnišče in Kolesarsko omrežje Turnišče – Dobrovnik Lendava) zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19). Zaradi navedenega predvidevamo, da bo na
podlagi dosedanje realizacije in predvidene mesečne dinamike odhodkov proračuna do konca leta
2020 skupa realizacija prihodkov predvsem zaradi nižje realizacije Investicijskih odhodkov nižja.
Zaradi navedenega bo predvidoma v mesecu septembru pripravljen predlog rebalansa proračuna
Občine Turnišče za leto 2020.
Tabela 2: Prikaz realizacije odhodkov proračuna v prvem polletju glede na sprejeti
proračun 2020 in isto obdobje lani (v EUR)
OPIS
1

4 ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi
posameznikom
in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Realizacija
jan.- jun.
2019
2

1.145.967,30
433.546,10
64.396,68

Realizacija
jan.- jun.
2020

Sprejeti
proračun
2020

Veljavni
proračun
2020

Indeks
3/4

3

4

5

6

922.783,75 2.996.657,00 2.996.657,00 30,79
358.619,86 969.507,00 951.778,00 37,68
72.718,50 168.067,00 168.067,00 43,27

10.284,76

11.596,75

32.279,00

352.864,66
0,00
6.000,00
443.560,51
30.464,20

262.304,61
0,00
12.000,00
421.353,38
38.620,27

698.428,00
0,00
70.733,00
963.150,00
96.500,00

703.199,00
0,00
48.233,00
972.679,00
93.200,00

263.909,03

261.592,02

542.950,00

542.950,00 48,18

24.494,28

8.150,00

53.900,00

53.900,00 15,12

124.693,00
0,00
252.847,33
252.847,33
16.013,36

32.279,00 35,93
37,30
24,88
43,32
41,44

112.991,09 269.800,00 282.629,00 39,98
0,00
0,00
0,00
131.586,51 1.044.000,00 1.052.200,00 12,51
131.586,51 1.044.000,00 1.052.200,00 12,51
11.224,00
20.000,00
20.000,00 56,12

0,00

0,00

0,00

16.013,36

11.224,00

20.000,00

0,00

-

20.000,00 56,12
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Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun 2020 je obrazložena v nadaljevanju.
2.2.1 TEKOČI ODHODKI (40)
Med tekoče odhodke občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih
izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domače dolgove ter sredstva
izločena v rezervo (splošna proračunska rezerva). V obdobju januar – junij 2020 je občina realizirala
358.619,86 EUR oz. 37,68 % planiranih odhodkov.
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo, plače in dodatke (osnovne plače, dodatke
za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom,
prevoza na delo in iz dela – v skladu z uredbo), sredstva za nadurno delo. Nanašajo se na izplačila županu,
javnim uslužbencem zaposlenim v Občini Turnišče in zaposlenim preko javnih del na Občini Turnišče (1. javni
delavec). V obdobju januar - junij 2020 so stroški plač in drugi izdatki zaposlenim znašali 72.718,50
EUR in so realizirani v višini 43,27 % proračuna.
401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost zajemajo, prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje,
prispevke za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V
obdobju januar - junij 2020 so stroški prispevkov delodajalca za socialno varnost znašali 11.596,75
EUR in so bili realizirani v višini 35,93 % veljavnega proračuna.
402 - Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so v prvem polletju leta 2020 znašali 262.304,61 EUR oz. 37,30 %
veljavnega proračuna. V okviru te podskupine odhodkov so realizirani odhodki za delovanje
občinske uprave in organov občine: župana, podžupana, občinskega sveta, nadzornega odbora.
Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, ki so: pisarniški in splošni material in storitve,
posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in
izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in objektov ter druge operativne odhodke.
Med drugimi operativnimi odhodki so vključeni stroški konferenc, seminarjev, plačila po podjemnih
pogodbah, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, članarine v domačih neprofitnih institucijah,
plačila bančnih storitev in storitev davčni upravi RS in ostali stroški.
409 - Rezerve
V tej podskupini kontov so realizirana sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko
rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki nastanejo ob neurjih, poplavah, toči in drugih nesrečah.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezerve so bila v prvi polovici leta 2020 oblikovana v višini 12.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila namenjena za prerazporeditve za sofinanciranje
javnih del, višjih stroškov za pravno zastopanje (streha OŠ Turnišče – Tuson) ter višjih stroškov
geodetskih storitev, parcelacij in cenitev (zaradi priprave in realizacije projektov).
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2.2.2 TEKOČI TRANSFERI (41)
Med tekoče transfere spadajo, plačila za katera proračunski uporabnik – plačnik v povračilo ne
dobijo material ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekoče transfere je občina v
obdobju januar – junij 2020 realizirala v višini 443.560,51 EUR in dosegajo 43,32 % planiranih
tekočih transferov proračuna za proračunsko leto 2020.
410 - Subvencije
V letu 2020 občina Turnišče svojim občanom subvencionira razliko v ceni za: omrežnino za oskrbo
s pitno vodo, omrežnino za odvajanje odpadne komunalne vode. Realizacija odhodkov za
subvencije je v obdobju januar – junij skupni višini 38.620,27 EUR oz. 41,44 % planiranih
odhodkov.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
V tej podskupini kontov so odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, regresiranje
prevozov v šolo, družinskega pomočnika in doplačila za šolo v naravi. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so ti odhodki znašali skupaj 261.592,02 EUR oz. 48,18 % planiranih
odhodkov.
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Podskupina kontov zajema sredstva za delovanje kulturnih, turističnih, športnih in ostalih društev v
občini Turnišče, kot tudi nepridobitne javne ustanove in organizacije izven občine. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so ti odhodki znašali skupaj 8.150,00 EUR oz. 15,12 % planiranih
odhodkov. Nižja realizacija v prvem polletju 2020 je posledica epidemije SARS-CoV-2 (COVID
19).
413 - Drugi tekoči domači transferi
Drugi domači transferi zajemajo transfere v javne zavode kot razliko v plačilu cene vrtcev za vrtce
v drugih občinah, transfere v sklade socialnega zavarovanja t.j. zdravstveno zavarovanje oseb brez
prejemkov, tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, stroške
medobčinskega inšpektorata ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju družbenih
dejavnosti. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so ti odhodki znašali skupaj 112.991,09 EUR
oz. 39,98 % planiranih odhodkov.
413 - Tekoči transferi v tujino
Omenjeni odhodki v letu 2020 niso bili načrtovani zato ni realizacije.
2.2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI (42)
420 -Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva iz te podskupine so se porabila za rekonstrukcijo in adaptacijo objektov, investicije in
investicijsko vzdrževanje. Realizacija teh odhodkov je bila v prvem polletju v višini 131.586,51 EUR
oz. 12,51 % planiranih odhodkov. Nižja realizacija odhodkov je posledica zamika rokov za pripravo
razpisne dokumentacije in posledično tudi izvedbe načrtovanih projektov (Gospodarska cona
Turnišče in Kolesarsko omrežje Turnišče – Dobrovnik -Lendava) zaradi epidemije SARS-CoV-2
(COVID 19).

10

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Turnišče v obdobju januar–junij 2020

2.2.4 INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
Omenjeni odhodki v letu 2020 niso bili načrtovani zato ni realizacije.
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
V prvem polletju proračunskega lete 2020 je občina za stroške investicije in investicijskega
vzdrževanja CEROP Občini Puconci nakazala 11.224,00 EUR oz. 56,12 % planiranih odhodkov.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Ta račun zajema podatke o prejetih vračilih danih posojil in prodaji kapitalskih deležev ter danih
posojilih in povečanju kapitalskih deležev. Občina Turnišče ne izkazuje finančnih terjatev in naložb,
zato na kontih skupin 750 in 751 ter 440 in 441 ni bilo izkazanega prometa o danih posojilih in
prejetih vračilih.
C. RAČUN FINANCIRANJA
Občina se v prvem polletju ni zadolžila.
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OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2020
10 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Podprogram dejavnost občinskega sveta je bil planiran na treh postavkah in sicer :
10.0101.01 Stroški sej občinskega sveta
Na tej postavki so bili planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta za delovanje v občinskem
svetu. Realizirana so bila plačila za sejnine 1. polletje 2020 v višini 7.754,35 EUR, kar je tudi
celotna realizacija proračunske postavke v prvem polletju proračunskega leta 2020 in znaša 43,08
% veljavnega proračuna.
10.0101.02 Stroški odborov in komisij
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. Realizirana so bila plačila za sejnine 1. polletje 2020 odbori v višini 5.449,11 EUR
in sejnine 2.polletje 2019 KS v višini 1.040,43 EUR. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so
bili realizirani izdatki v skupni višini 6.489,54 EUR oz. 49,92 % veljavnega proračuna.
10.0101.03 Sofinanciranje političnih strank
Na tej postavki so bila 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. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni
višini 4.950,00 EUR oz. 91,67 % veljavnega proračuna.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana in
občinske uprave.
10.0403.01 Objava občinskih predpisov
Na tej postavki so predvideni materialni stroški objav aktov in drugih predpisov, ki jih sprejme
občinski svet. Dokumenti se objavljajo v Uradnem listu. V prvem polletju proračunskega leta 2020
so bili realizirani izdatki v skupni višini 1.584,83 EUR oz. 30,48 % veljavnega proračuna.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Podprogram je bil planiran na postavki:
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10.0403.02 Stroški občinskega praznika
V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za materialne stroške pri izvedbi občinskega
praznika. Na tej postavki smo v prvem polletju pokrili stroške občinskega praznika iz leta 2019
(računi izstavljeni v letu 2020 SAZAS in snemanje) v višini 159,81 EUR oz. 5,33 % veljavnega
proračuna.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Na tem podprogramu je bila planirana postavka:
10.0601.01 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti.
Izdatki so realizirani v višini 742,12 EUR oz. 49,47 % veljavnega proračuna
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20 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
20.0203.01 Dejavnosti nadzornega odbora,
Na tej postavki so predvidena sredstva za sejnine za seje nadzornega odbora in za opravljene
nadzore in materialni stroški za delovanje nadzornega odbora. Realizirana so bila plačila za sejnine
1. polletje 2020. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini
474,73 EUR oz. 21,58 % veljavnega proračuna.
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30 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
30.0101.01 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana, podžupana
Proračunska postavka je zajemala stroške plače, regresa, potne stroške za župana. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 23.201,13 EUR oz. 31,63 %
veljavnega proračuna
30.0101.02 Reprezentanca, stroški sprejemov
Proračunska postavka je zajemala stroške reprezentance in stroške raznih sprejemov župana za
poslovne partnerje in za predstavnike raznih ministrstev, srečanj z ostalimi župani, ipd. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 99,98 EUR oz. 10,00 %
veljavnega proračuna
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
30.0403.01 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev
Postavka zajema stroške pokroviteljstev ostalih humanitarnih, veteranskih in različnih društev ter
posebnih skupin iz drugih občin. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki
v skupni višini 2.200,00 EUR oz. 55,00 % veljavnega proračuna
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40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
40.0202.01 Stroški plačilnega prometa
Proračunska postavka zajema stroške, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem, to so provizije Uprave za
javna plačila, Davčni upravi RS, bančne storitve in podobno. V prvem polletju proračunskega leta
2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 927,75 EUR oz. 61,85 % veljavnega proračuna. Višja
realizacija je posledica pozitivnega stanja in posledično višjega plačila negativnih obresti.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
40.0401.01 Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj
Postavka zajema materialne stroške v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj. Postavka je bila v
prvem polletju proračunskega leta 2020 realizirana v višini 288,41 EUR oz. 72,10 %. Plačan je bil
račun za tisk priznanj iz leta 2019 (račun je zapadel v plačilo v letu 2020).
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
40.0403.01 Objave predpisov, izdelave zastav, vzdrževanje spletnih strani
Na tej postavki so realizirani stroški objav v medijih, objav sprejetih predpisov, stroški izdelave
občinskih zastav, vzdrževanje spletne strani. V sklopu proračunske postavke so bili realizirani
stroški tiska Varaški list v višini 1.000,40 EUR, stroški vzpostavitve kataloga informacij javnega
značaja v višini 2.516,27 EUR ter stroški vzdrževanja spletne strani v višini 642,62 EUR. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so tako bili realizirani izdatki v skupni višini 4.159,29 EUR oz.
48,93 % veljavnega proračuna. Zaradi pravilnega knjiženja stroškov vzdrževanja občinske spletne
strani smo s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke zmanjšali konto stroški oglaševalskih
storitev in objav ter povečali konto drugi posebni material in storitve.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
40.0403.02 Pravno zastopanje
Postavka zajema stroške odvetniških storitev, izvedencev, cenitev pri razpolaganju in upravljanju z
občinskim premoženjem. Proračunska postavka je bila s prerazporeditvijo zvišana za 4.000,00 EUR.
Prerazporeditev je bila nujna zaradi višjih sodnih stroškov v zadevi Tuson (sončna elektrarna OŠ
Turnišče). V sklopu proračunske postavke je občina poravnala stroške za odvetniške storitve
Odvetniška pisarna Rado Bohinc v višini 5.182,8 EUR, Odvetnik Horvat Ignac za storitve izvršb v
višini 418,12 EUR, notarske storitve v višini 1.637,39 EUR ter zavarovanje pravne zaščite v višini
432,81 EUR. Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2020 realizirana v višini 7.671,12 EUR
oz. 76,71 % veljavnega proračuna.
40.0403.03 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
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V to postavko so vključeni stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški
ogrevanja, elektrike idr. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so tako bili realizirani izdatki v
skupni višini 84.098,96 EUR oz. 44,80 % veljavnega proračuna. V letu prvem polletju
proračunskega leta 2020 je občina sredstva namenila za:
- električna energija v skupni višini v skupni višini 16.785,05 EUR oz. 56,98 % veljavnega
proračuna
- poraba kuriv in stroški ogrevanja v skupni višini 16.374,40 EUR oz. 68,23 % veljavnega
proračuna
- JP Varaš d.o.o. vzdrževanje poslovnih objektov (čiščenje in vzdrževanje) v skupni višini
2.422,71 EUR
- Izdelava požarnega reda za občinski objekt v skupni višini 244,00 EUR
- Servisni pregled plinskega kondenzacijskega kotla v skupni višini 234,70
- JP Varaš d.o.o. tekoče vzdrževanje drugih objektov (čiščenje javnih površin in stavb,
pobiranje smeti, izobešanje zastav, košnja in valjanje igrišč, okraševanje po vaseh, montaža
konzol za zastave, servis gasilnikov, pospravilo po požaru v romskem naselju, ureditev
sanitarne opreme v bivalnem kontejnerju, preureditev vrat in ograje Rodovita, popravilo
strehe na občinski zgradbi, popravilo žlebov na mrliški vežici Renkovci, preureditev
cvetličnih gred (občinska zgradba, ZD), sanacija deponije pri čistilni napravi, navoz zemlje
v Nedelici) v skupni višini 29.144,07 EUR
- obnovo poti na pokopališču Renkovci v skupni višini 3.000,00 EUR
- zamenjava luči vrtec Turnišče v skupni višini 2.500,95 EUR
- montaža stebrov in panelov (delo) pokopališče Nedelica v skupni višini 1.755,04 EUR
- sanacija deponije pri čistilni napravi v skupni višini 1.019,27 EUR
- odstranitev drevesnih panjev OŠ Turnišče v skupni višini 743.20 EUR
- zamenjava stekla avtobusna postaja Renkovci v skupni višini 615,01 EUR
- navoz gramoza in utrjevanje poti v romskem naselju v skupni višini 483,12
- urejanje njivske poti Renkovci (rastlinjaki) v skupni višini 1.639,92 EUR
- nabava mivke na igrišče za odbojko na mivki v skupni višini 457,72 EUR
- sanacija pretrganega optičnega kabla Nedelica v skupni višini 245,71 EUR
- upravljanje in redno vzdrževanje električnih polnilnic v skupni višini 585,60 EUR
- tekoče vzdrževanje programske opreme (Terragis (prostorski informacijski sistem; 3.408,00
EUR), Comland (upravljanje dokumentacije; 876,84 EUR), Ministrstvo za javno upravo
(HKOM; 415,16 EUR) v skupni višini 4.788,93 EUR
40.0403.04 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
V to postavko so vključeni stroški investicijskega vzdrževanje objektov v lasti občine. S
prerazporeditvami znotraj proračunske postavke smo zaradi pravilnega knjiženja znižali konto
obnove in uvedli dva nova konta: nakup pisarniškega pohištva in opreme (nakup urbanih klopi na
območju občine) ter nakup druge opreme in napeljav(nakup bivalnega kontejnerja). V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 24.730,36 EUR oz. 35,33
% veljavnega proračuna. V prvem polletju proračunskega leta 2020 je občina sredstva namenila za:
- nakup urbanih klopi na območju občine v skupni vrednosti 915,00 EUR
- nakup bivalnega kontejnerja v romskem naselju v skupni vrednosti 3.050,00 EUR
- delno plačilo projektne dokumentacije (projekt PGD in PZI za ureditev parkirišča pri
cerkvi, račun iz 2018) v vrednosti 4.082,00 EUR
- izdelavo projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo LC 430011 Turnišče – Nedelica za
potrebe GC v skupni višini 9.882,00 EUR
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- priprava strokovnih podlag in izvedba 3 javnih naročil (projekt šport za vse generacije,
parkirišče pri cerkvi in kolesarska steza Renkovci) v skupni višini 4.087,00 EUR
- zajem dejanske rabe javnih cest v skladu s 3. členom ZEDRZ v skupni višini 1.721,97 EUR
- geodetske storitve v skupni višini 992,39 EUR
40.0403.05 Zavarovanje objektov in opreme Občine Turnišče
Postavka zajema stroške zavarovanja objektov in opreme v lasti občine. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 16.006,66 EUR oz. 88,93 %
veljavnega proračuna (zavarovanje za leto 2020 je bilo sklenjeno v prvem polletju).
40.0403.07 Stroški prodaje občinskega premoženja
Postavka zajema stroške prodaje občinskega premoženja, t.j. geodetske storitve, cenitve idr.. S
prerazporeditvami je bila proračunska postavka zvišana za 2.000,00 EUR zaradi višjih stroškov od
planiranih. Pred razpolaganjem s premoženjem je potrebno izvesti cenitve nepremičnin (prodaja
stanovanja na podlagi načrta razpolaganja). V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili
realizirani stroški na kontu geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve v
skupni višini 4.035,88 EUR oz. 50,45 % veljavnega proračuna.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
40.0601.01 Projekt ustanovitve zvez občin - medobčinski inšpektorat
Postavka zajema stroške medobčinskega inšpektorata. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so
bili realizirani izdatki v skupni višini 6.300,97 EUR oz. 45,01 % veljavnega proračuna.
40.0601.02 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
Postavka zajema stroške LAS 2020 pri dobrih ljudeh. V prvem polletju 2020 so bili na podlagi
sklenjene pogodbe realizirani odhodki v višini 2.752,13 oz. 91,74 % veljavnega proračuna.
40.0601.03 Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalne razvojne agencije)
Postavka zajema stroške za sofinanciranje delovanja regionalne razvojne agencije RA Sinergija.
Odhodki v prvi polovici leta 2020 niso bili realizirani.
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
40.0603.01 Plače delavcev občinske uprave
Postavka zajema plače delavcev, zaposlenih v občinski upravi. V prvem polletju proračunskega leta
2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 58.133,63 EUR oz. 48,82 % veljavnega proračuna.
Zaradi posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) je bila potrebna prerazporeditev znotraj
proračunske postavke za delo v posebnih pogojih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP).
40.0603.02 Materialni stroški občinske uprave
Postavka zajema materialne stroške občinske uprave, kot so pisarniški material, čistilni material in
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storitve, stroške storitev, varovanja zgradb in prostorov, reprezentance, komunalnih storitev,
vzdrževanja opreme, Stroške oglaševalskih storitev, stroške računovodskih, revizorskih in
svetovalnih storitev, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, stroške seminarjev,
podjemnih pogodb, poštnine idr.. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani
izdatki v skupni višini 40.430,41 EUR oz. 36,62 % veljavnega proračuna.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
40.0603.04 Nakup opreme
Postavka zajema stroške obnove računalniške in druge opreme za potrebe občinske uprave. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 2.626,63 EUR oz. 87,55 %
veljavnega proračuna. Kupljena sta bila dva namizna računalnika za potrebe občinske uprave v
skupni vrednosti 2.038,55 EUR, zunanji disk za server v skupni višini 236,17 EUR ter izvedena
posodobitev računalnikov v knjižnici v skupni višini 351,91 EUR.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
40.0703.01 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite
Postavka zajema sredstva namenjena za zaščito in reševanje in sredstva za požarni sklad. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani odhodki v skupni višini 11.670,80 oz. 89,78 %
veljavnega proračuna. Tekom leta je zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) bilo potrebno
zagotoviti zaščitna sredstva za občane in občanke, podjetja, civilno zaščito ter občinsko upravo.
Zaradi navedenega smo s prerazporeditvami znotraj proračunske postavke zagotovili 3.671,00 EUR
za nakup zaščitnih sredstev (pralne zaščitne maske, razkužila, rokavice…).
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
40.0703.02 Dejavnost občinske gasilske zveze
Postavka zajema stroške za delovanje občinske gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v
občini Turnišče in je bila realizirana v višini 10.416,65 EUR oz. 41,67 % veljavnega proračuna.
40.0703.03 Obramba pred točo
Postavka zajema stroške za delovanje aktivne obrambe pred točo, ki je sofinanciran s strani države
v višini 50%. V obdobju januar – junij 2020 postavka ni beležila odhodkov zaradi zamika podpisa
pogodbe (epidemija SARS-CoV-2 (COVID 19)).
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminali stična dejavnost
08029001 Prometna varnost
40.0802.01 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Postavka zajema stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in stroške
Tedna mobilnosti. V prvem polletju proračunskega leta 2020 zaradi epidemije SARS-CoV-2
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(COVID 19) postavka ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR..

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
40.1003.01 Nagrade dijakom in študentom (praksa)
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00
EUR.
40.1003.02 Javna dela Občina Turnišče
Postavka zajema stroške za plače javnih delavcev. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili
realizirani stroški javnih del za leto 2020 v občinski upravi Občine Turnišče v skupni višini 4.370,06
EUR oz. 25,43 % veljavnega proračuna.
40.1003.04 Izvajanje javnih del JVIZ OŠ Turnišče
Ob pripravi proračuna, še ni bilo rezultatov razpisa za javna dela. Občina je dala soglasje za
sofinanciranje javnih del za JVIZ OŠ Turnišče za tri osebe. JVIZ OŠ Turnišče je na razpisu uspešno
pridobil potrditev za zaposlitev treh oseb. Zaradi navedenega, je bila uvedena nova postavka
proračuna in konto 413300 – tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. S
prerazporeditvijo so se prenesla sredstva iz proračunske rezervacije na proračunsko postavko s v
višini 10.000,00 EUR. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani stroški javnih
del v skupni višini 3.443,96 EUR oz. 34,44 % veljavnega proračuna.
40.1003.04 Izvajanje javnih del JP Varaš
Ob pripravi proračuna, še ni bilo rezultatov razpisa za javna dela. Občina je dala soglasje za
sofinanciranje javnih del za JP Varaš za dve osebe. JP Varaš je na razpisu uspešno pridobil potrditev
za zaposlitev dveh oseb. Zaradi navedenega, je bila uvedena nova postavka proračuna in konto
413300 – tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. S prerazporeditvijo so se
prenesla sredstva iz proračunske rezervacije na proračunsko postavko s v višini 6.500,00 EUR. V
prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani stroški javnih del v skupni višini 827,39
EUR oz. 12,73 % veljavnega proračuna.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Program reforme kmetijstva in živilstva
11039002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
40.1102.01 Šport za vse generacije
Postavka zajema sredstva za izvedbo projekta Šport za vse generacije, ki je sofinancirana iz naslova
podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategija lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost ter ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja- Evropa investira v
podeželje. Občina Turnišče je na Portalu javnih naročil dne 22.01.2020 pod številko objave
IN000344/2020-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku za naročilo male vrednosti
v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).
Naročilo je bilo sestavljeno iz dveh sklopov. 1. sklop nabava elektronskih tarč. 2. sklop: nabava in
postavitev dveh fitnesov v naravi (lokaciji: Gomilica, Renkovci).
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Za 1. sklop nabava elektronskih tarč je občina prejela eno elektronsko ponudbo ponudnika R.D.
d.o.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana v vrednosti 20.799,52 EUR brez DDV. Ponudba je bila
dopustna zato je bil ponudnik R.D. d.o.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana izbran kot
najugodnejši ponudnik.
Za 2. sklop nabava in postavitev dveh fitnesov v naravi (lokaciji: Gomilica, Renkovci) je občina
prejel dve elektronski ponudbi in sicer:
1. EKOGRID d.o.o., Modrinjakova ulica 3, 2000 Maribor za vrednost 10.486,00 brez DDV in
2. Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana za vrednost 14.416,00 brez DDV.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izberan ponudnik EKOGRID d.o.o., Modrinjakova ulica 3, 2000
Maribor.
Realizacija proračunske postavke je bila v prvem polletju proračunskega leta 2020 v višini
25.375,41 oz. 37,54 % veljavnega proračuna.
40.1102.02 Luštna tržnica
Postavka zajema sredstva za izvedbo projekta Luštna tržnica, ki je sofinanciran iz naslova
podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategija lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost ter ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja- Evropa investira v
podeželje. Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila
realizacija 0,00 EUR.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
40.1103.01 Varstvo in zaščita živali
Postavka zajema sredstva namenjena za zaščito živali. Zaradi preteka pogodbe s podjetjem Snaga
d.o.o. in njihovega novega cenika (višja cena) je občina pristopila k zbiranju ponudb. Kot
najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Zavetišče Mala hiša. Sklenjena je bila tudi donatorska
pogodba z Društvom za zaščito živali Pomurja v višini 400,00 EUR. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 1.316,35 EUR oz. 43,88 %
veljavnega proračuna.
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
40.1103.02 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest
Postavka zajema sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Postavka v prvem polletju proračunskega
leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
40.1103.03 Zasaditev dreves na javnih površinah,
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00
EUR.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
40.1302.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 19.171,71 EUR
oz. 25,56 % veljavnega proračuna. (zimska služba, ureditev bankin, košnja bankin, postavitev in
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popravilo prometnih znakov in ostali stroški tekočega vzdrževanja)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
40.1302.01 Asfaltiranje cestnih odsekov v občini
Postavka zajema asfaltiranje različnih cestnih odsekov v občini. V prvem polletju proračunskega
leta 2020 je bila realizacija postavke v skupni višini 4.853,33 EUR oz. 24,27 % veljavnega
proračuna. Izvedena je bila sanacija prekopov lokalnih cest na območju občine (Ulica 4. maja,
Gomilica, Partizanska ulica, Renkovci, Rodovita,)
40.1302.05 Izgradnja kolesarske steze v Renkovcih
Postavka zajema stroške izgradnje kolesarske steze v Renkovcih. Investicija bo delno financirana
na podlagi 23. člena ZFO. Občina je na Portalu javnih naročil dne 4.3.2020 pod številko objave
JN001363/2020-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku za naročilo male vrednosti
v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).
Do roka za oddajo ponudb je občina prejela 7 ponudb. Končne cene so bile naslednje:
1. POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 031, 9000 Murska Sobota, za
ponudbeno ceno 163.643,60 EUR brez DDV.
2. NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Petrova ulica 041, Lendava, 9220 Lendava
- Lendva, za ponudbeno ceno 156.393,08 EUR brez DDV.
3. KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova ulica 010, 2250 Ptuj, za ponudbeno ceno
157.498,57 EUR brez DDV.
4. ZIDARSTVO MAUČEC, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o., Gančani 205A, 9231
Beltinci, za ponudbeno ceno 294.936,08 EUR brez DDV.
5. LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o., Trimlini 002I, Lendava, 9220 Lendava – Lendva, za
ponudbeno ceno 160.049,51 EUR brez DDV.
6. ASFALTI PTUJ podjetje za nizke gradnje d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 013, 2250 Ptuj, za
ponudbeno ceno 142.404,52 EUR brez DDV.
7. TEGAR storitve in trgovina, d.o.o., Velika Pirešica 005, 3310 Žalec, za ponudbeno ceno
144.154,82 EUR brez DDV.
Občina je dne 17.4.2020 v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije izvedel še en krog
elektronskih pogajanj v informacijskem sistemu eJN o ceni izvedbe del. Na pogajanjih so ponudbo
oddali štirje ponudniki in sicer:
1. NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Petrova ulica 041, Lendava, 9220 Lendava
- Lendva, za ponudbeno ceno 119.996,16 EUR brez DDV.
2. TEGAR storitve in trgovina, d.o.o., Velika Pirešica 005, 3310 Žalec, za ponudbeno ceno
121.046,10 EUR brez DDV.
3. ASFALTI PTUJ podjetje za nizke gradnje d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 013, 2250 Ptuj, za
ponudbeno ceno 131.012,16 EUR brez DDV.
4. POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 031, 9000 Murska Sobota, za
ponudbeno ceno 154.150,64 EUR brez DDV.
Kot najugodnejši ponudnik za »Kolesarska steza Renkovci« je bilo izbran ponudnik NOGRAD,
gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Petrova ulica 041, Lendava, 9220 Lendava – Lendva za
vrednost 8.418,00 EUR brez DDV.
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Postavka je v prvem polletju proračunskega leta 2020 bila realizirana v skupni višini 8.418,00 EUR
oz. 4,68 % veljavnega proračuna. Prav tako sta bili izvedeni dve prerazporeditvi znotraj proračunske
postavke. Zaradi pravilnega knjiženja se je dodal konto 402113 - Geodetske storitve, parcelacije,
cenitve in druge podobne storitve za namene knjiženja stroškov cenitve in stroškov strokovnega
nadzora varstva pri delu na gradbišču. Po izvedeni cenitvi nepremičnin je bilo ugotovljeno, da bodo
stroški odškodnin za zemljišča višji od planiranih.
40.1302.07 Ureditev poljskih poti
Postavka zajema ureditev poljskih poti. Izbran je bil izvajalec del ter izvedena dela. Račun za
izvedena dela v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni zapadel zato proračunska postavka ni
beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
40.1302.11 Izgradnja kolesarske steze Turnišče – Dobrovnik
Postavka zajema stroške izgradnje kolesarske steze Turnišče – Dobrovnik. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 postavka ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR. Navedeno
je posledica zamika rokov za pripravo razpisne dokumentacije in posledično tudi izvedbe zaradi
epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19).
13029003 Urejanje cestnega prometa
40.1302.08 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometni
Postavka zajema stroške nabave prometnih znakov in lamelnih tabel. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 1.430,79 EUR oz. 33,72 %
veljavnega proračuna. V prvem polletju proračunskega leta 2020 je občina sredstva namenila za:
- nakup prometnih znakov v skupni višini 1.083,09 EUR
- nakup 3 cestnih ogledal v skupni višini 347,70 EUR
Na pobudo podjetnikov Občine Turnišče se bo izdelal elaborat za postavitev novih lamelnih tabel.
Zaradi navedenega je bil sprejet sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračunske postavke.
Uvedel se je nov konto 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije.
40.1302.12 Urejanje in gradnja parkirišča pri cerkvi v Turnišču
Postavka zajema stroške urejanja in gradnje parkirišča nasproti cerkve – II. faza. Občina je na
Portalu javnih naročil dne 3.2.2020 pod številko objave JN000600/2020-W01 objavila obvestilo o
javnem naročilu po postopku za naročilo male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3), za predmet javnega naročila »Ureditev
parkirišča faza II«.
Prejeli smo štiri ponudbe ponudnikov in sicer:
1. KOHEK - GRADBENIŠTVO d.o.o., Partizanska ulica 031, 9000 Murska Sobota, za
ponudbeno ceno 62.396,75 EUR brez DDV.
2. POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 031, 9000 Murska Sobota, za
ponudbeno ceno 49.847,30 EUR brez DDV.
3. NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Petrova ulica 041, Lendava, 9220 Lendava
- Lendva, za ponudbeno ceno 49.341,30 EUR brez DDV.
4. LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o., Trimlini 002I, Lendava, 9220 Lendava - Lendva, za
ponudbeno ceno 51.380,54 EUR brez DDV.
V skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil dne 19.02.2020 izveden še en krog elektronskih
pogajanj v informacijskem sistemu eJN o ceni izvedbe del. Na pogajanjih sta ponudbo oddala le
23

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Turnišče v obdobju januar–junij 2020

dva ponudnika in sicer:
1. POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 031, 9000 Murska Sobota, za
ponudbeno ceno 47.354,93 EUR brez DDV.
2. NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Petrova ulica 041, Lendava, 9220 Lendava
- Lendva, za ponudbeno ceno 45.598,49 EUR brez DDV.
Kot najugodnejši ponudnik za »Ureditev parkirišča faza II« je bilo izbrano podjetje NOGRAD,
gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Petrova ulica 041, Lendava, 9220 Lendava – Lendva za
vrednost 45.598,49 EUR brez DDV.
V prvem polletju proračunskega leta 2020 je bila postavka realizirana v skupni višini 16.820,84 oz.
28,03 % veljavnega proračuna. Zaradi pravilnega knjiženja je bil s sklepom o prerazporeditvi
(znotraj proračunske postavke) uveden nov konto 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije.
13029004 Cestna razsvetljava
40.1302.09 Javna razsvetljava
Postavka zajema stroške vzdrževanja in električne energije javne razsvetljave v občini. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 28.373,44 EUR oz. 38,34
% veljavnega proračuna. Zaradi pravilnega knjiženja nakupa osnovnih sredstev je bil z dvema
sklepoma o prerazporeditvi (znotraj proračunske postavke) uveden nov konto 420899 - nakup druge
opreme in napeljav. V prvem polletju proračunskega leta 2020 je občina sredstva namenila za:
- JP Varaš d.o.o., električna energija v skupni višini 13.967,61 EUR
- JP Varaš d.o.o., vzdrževanje (uporabnina drogov, sanacija poškodb, tekoče vzdrževanje) v
skupni višini 5.737,40 EUR
- JP Varaš d.o.o. novogradnja javne razsvetljave (Nedelica, Poljska ulica); 8.668,43 EUR
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
40.1302.10 Izgradnja ceste Gomilica
Postavka zajema stroške izgradnje ceste Gomilica. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so
bili realizirani izdatki v skupni višini 24.424,89 EUR oz. 81,42 % veljavnega proračuna. Zaradi
nepredvidenih stroškov (račun s strani RS) za storitve inženiringa (nadzor pri rekonstrukciji državne
ceste) se je s sklepom o prerazporeditvi znotraj proračunske postavke uvedel nov konto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.
1306 Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
40.1306.01 Posodobitev telekomunikacijskih povezav
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 beleži stroške v višini 6,00 EUR oz. 0,30 %
veljavnega proračuna. Realizirana je bila sicer je bil nabava usmerjevalnika za brezžični internet.
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
40.1403.01 Promocijski material in oglaševanje
Postavka zajema sredstva za promocijske aktivnosti v občini in je v prvem polletju proračunskega
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leta 2020 bila realizirana v višini 1.352,98 EUR oz. 27,06 % veljavnega proračuna.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
40.1403 .02 Sofinanciranje programov turizma in ostalih dejavnosti (ostala društva)
Postavka zajema sofinanciranje programov turizma turističnim in ostalim društvom v občini. Zaradi
epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) se je zamaknila izvedba razpisa ter posledično tudi podpis
pogodb. V prvem polletju proračunskega leta 2020 postavka ni beležila realizacije oz. je bila
realizacija 0,00 EUR.
40.1403.03 Spodbujanje gospodarstva
Postavka zajema materialne stroške pri spodbujanju gospodarstva in turizma v občini. Postavka v
prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
40.1403.04 Turistične prireditve
Postavka zajema sofinanciranje turističnih prireditev v občini Turnišče (Velika maša, Varaška noč,
Ferencovo senje, Švicanje, ABC krompirčkanje, idr.). Zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19)
je bila realizacija v prvem polletju proračunskega leta 2020 v skupni višini 6.203,02 EUR oz. 34,46
% veljavnega proračuna. V prvem polletju proračunskega leta 2020 je občina sredstva namenila za:
- Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.,
nadomestilo za javno priobčitev fonogramov v skupni višini 34,04 EUR
- JP Varaš d.o.o. pomoč pri pripravi za različne prireditve (noč čarovni, martinovanje,
čiščenje Jeričevega doma) v skupni višini 755,04 EUR
- NK Turnišče, Varaška noč po pogodbi v skupni višin 4.500,00 EUR
- OŠ Turnišče uporaba šolske telovadnice za prireditve; 477,00 EUR
- SAZAS k.o. avtorski honorar za uporabo del; 185,86 EUR
15 VAROVANJE OKOUA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
40.1502.01 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci
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". V prvem polletju proračunskega leta 2020 so
bili realizirani izdatki v skupni višini 11.386,60 EUR oz. 49,51 % veljavnega proračuna.
40.1502.02 CERO PUCONCI - subvencija cene predelave in odlaganja odpadkov
Postavka zajema stroške subvencije predelave odpadkov in je bila v prvem polletju proračunskega
leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 228,81 EUR oz. 7,63 % veljavnega proračuna.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
40.1502.03 Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN
Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja čistilne naprave. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 3.656,26 EUR oz. 12.19 %
veljavnega proračuna. Zaradi pravilnega knjiženja sta bila sprejeta dva sklepa o prerazporeditvi
znotraj proračunske postavke ter uvedena dva nova konta: 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih
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objektov in 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme. V prvem polletju proračunskega leta 2020
je občina sredstva namenila za:
- Popravilo strehe zaradi neurja v skupni višini 571,14 EUR
- Previjanje in popravilo potopne črpalke v skupni višini 1.459,69 EUR
- Zamenjava ležajev in elektromotorja v skupni višini 1.625,43 EUR
40.1502.05 Odvodnjavanje
Postavka zajema stroške dela na odvodnjavanju v občini. V prvem polletju proračunskega leta 2020
so bili realizirani izdatki v skupni višini 13.467,44 EUR oz. 44,89 % veljavnega proračuna. Občina
je namenila sredstva za: poglobitev obcestnega jarka v Mlinski ulici, izgradnjo in podaljšanje
propusta v Nedelici, zacevitev obcestnega jarka v Nedelici, odvodnjavanje meteornih voda v
Gomilici (vsa dela je izvajalo JP Varaš d.o.o.).
15029003 Izboljšanje stanja okolja
40.1502.07 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema
Postavka zajema investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 5.920,17 EUR oz. 19,73 %
veljavnega proračuna. Zaradi pravilnega knjiženja je bil s sklepom o prerazporeditvi znotraj
proračunske postavke uveden nov konto 402511 tekoče vzdrževanje druge opreme. Občina je
namenila sredstva za:
- popravilo potopnih črpalk iz črpališča (Č1) Renkovci,
- popravilo potopne črpalke iz črpališča Nedelica,
- popravilo potopne črpalke črpališča Č3 – Ul. Štefana Raja.
- 2 x priklop na vodovodno omrežje (hišni priključki)
40.1502.12 Ureditev gospodarske cone Turnišče
Proračunska postavka v prvem polletju proračunskega leta ni beležila realizacije oz. je bila
realizacije 0,00 EUR. Navedeno je posledica zamika rokov za pripravo razpisne dokumentacije in
posledično tudi izvedbe zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19).
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
40.1603.01 Vodooskrba
Postavka zajema stroške za tekoče vzdrževan je vodovodnih sistemov in subvencioniranje cen JP
Varaš. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 49.112,94
EUR oz. 54,57 % veljavnega proračuna. Zaradi višjih stroškov od načrtovanih za tekoče
vzdrževanje hidrantnega omrežja je bila potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke.
Zaradi okvare črpalke in posledično nakupa in montaže nove je bilo potrebno zaradi pravilnega
knjiženja s sklepom o prerazporeditvi (znotraj proračunske postavke) uvesti nov konto 402503 nakup druge opreme in napeljav.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40.1603.02 Pokopališča
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00
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EUR.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
40.1603.03 Upravljanje in tekoče vzdrževanje najemnih stanovanj
Program spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj.
V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 4.153,66 EUR
oz. 51,92 % veljavnega proračuna.
- Fisa d.o.o., rezervni sklad in stroški upravljanja v skupni višini 2.344,54 EUR
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, zakupnina industrijska ulica v skupni višini 61,00
EUR
- Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o.; rezervni sklad in stroški upravljanja v skupni višini
1.748,12 EUR
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro , kmetijska , gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
40.1606.01 Drugi stroški urejanja zemljišč
Postavka zajema stroške urejanja zemljišč in v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila
stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
40.1606.03 Priprava sprememb OPN
Postavka zajema stroške priprave sprememb OPN – posodobitev in izdelavo sprememb in
dopolnitev OPPN za gospodarsko cono v Turnišču. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so
bili realizirani izdatki v skupni višini 3.733,20 EUR oz. 12,44 % veljavnega proračuna.
16069002 Nakup zemljišč
40.1606.02 Nakupi zemljišč,
Postavka zajema predvidena sredstva za nakup zemljišč in v prvem polletju proračunskega leta 2020
ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
40.1702.01 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov
Postavka zajema stroške za vzdrževalna dela v zdravstveni postaji v Turnišču. V prvem polletju
smo v sodelovanju z ZD Lendava sanirali čakalnico zdravstvene postaje Turnišče, zaradi večjega
izliva vode. Izvedena je bila odstranitev tlaka, zamenjava vodovodnih cevi, predelava hidranta,
zamenjava vrat in pleskanje. Postavka je v prvem polletju proračunskega leta 2020 beležila stroške
v višini 518,90 EUR oz. 3,46 % veljavnega proračuna (zahtevek za del, ki ga sofinancira občina s
strani ZD Lendava še ni bil posredovan).
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1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001Nujno zdravstveno varstvo
40.1707.01 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe
Postavka zajema stroške za kritje prispevka za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb. V
prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 18.999,47 EUR oz.
47,50 % veljavnega proračuna.
40.1707.02 Prispevek za nujno medicinsko pomoč in diabetološko ambulanto
Postavka zajema stroške, ki jih občina nameni za diabetološko ambulanto. Postavka v prvem
polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
40.1707.03 Prispevek za opravljene obdukcije po naročilu in pogrebnin
Postavka zajema stroške pogrebnin in obdukcij za osebe, ki niso imele sredstev za preživetje.
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00
EUR.
17079002 Mrliško ogledna služba
40.1707.04 Mrliško ogledna služba
Postavka zajema stroške mrliško ogledne službe. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili
realizirani izdatki v skupni višini 287,86 EUR oz. 9,60 % veljavnega proračuna.
ZD Lendava; 230,36 EUR
ZD Murska Sobota; 57,50 EUR
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 Premična kulturna dediščina
40.1802.03 Obnova cehovskih knjig
Postavka zajema stroške obnove cehovskih knjig. Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020
ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR. Realizirana je bila izdelava razstavne vitrine
za shranjevanje svečnikov kovaškega, krojaškega in čevljarskega ceha (račun še ni zapadel v
plačilo).
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
40.1803.01 Dejavnost knjižnice
Postavka zajema sredstva za delovanje knjižnice Lendava in za nakup knjig. Realizirana je bila v
višini 2.000,00 EUR oz. 50,00 % veljavnega proračuna.
Knjižnica – Kulturni center Lendava; 2.000,00 EUR
18039003 Ljubiteljska kultura
40.1803.02 Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Postavka zajema stroške sofinanciranja programov ljubiteljske kulture v občini Turnišče. Zaradi
epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) se je zamaknila izvedba razpisa ter posledično tudi podpis
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pogodb. V prvem polletju proračunskega leta 2020 postavka ni beležila realizacije oz. je bila
realizacija 0,00 EUR.
40.1803.03 Sredstva za sofinanciranje JSKD in ZKD
Postavka zajema stroške, namenjene delovanju JSKD Lendava in ZKD Lendava. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 1.000,00 EUR oz. 100,00 %
veljavnega proračuna.
40.1803.04 Sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev
Postavka zajema stroške za namen izvedbe kulturnih prireditev v občini (ob Kulturnem prazniku in
Dnevu državnosti). Zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) postavka, v prvem polletju
proračunskega leta 2020, ni beležila realizacije oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
1804 Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin
40.1803.05 Sofinanciranje programov drugih društev
Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti programov drugih društev. Postavka je v prvem polletju
proračunskega leta 2020 beležila stroške v višini 1.200,00 EUR oz. 80,00 % veljavnega proračuna.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
40.1805.01 Sofinanciranje športnih programov
Postavka zajema sredstva, namenjena za delovanje programov v športu v Občini Turnišče. Zaradi
epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) se je zamaknila izvedba razpisa ter posledično tudi podpis
pogodb. V prvem polletju proračunskega leta 2020 postavka ni beležila realizacije oz. je bila
realizacija 0,00 EUR.
18059002 Programi za mladino
40.1805.03 Pokroviteljstva in spodbujanje kulture in športa
Postavka zajema sredstva namenjena programom za spodbujanje športa in kulture. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 850,00 EUR oz. 28,33 %
veljavnega proračuna.
- financiranje programa Regionalnega centra Zveze za tehnično kulturo Slovenije v skupni
višini 850,00 EUR
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
40.1902.01 Dejavnost javnih vrtcev v višini
Postavka zajema stroške razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter stroške za plačila
otrok v vrtcih drugih občin. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v
skupni višini 189.476,89 EUR oz. 47,37 % veljavnega proračuna.
- OŠ Velika Polana v skupni višini 797,71 EUR
- OŠ Črenšovci v skupni višini 1.464,90 EUR
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OŠ Gornji Petrovci v skupni višini 900,08 EUR
Oš Puconci v skupni višini 237,91 EUR
OŠ Stročja vas v skupni višini 1.128,72EUR
OŠ Turnišče v skupni višini 175.609,60 EUR
Vrtec Murska Sobota v skupni višini 4.974,63EUR
Vrtec Beltinci v skupni višini 2.557,17 EUR
Zavod Antona Martina Slomška v skupni višini 1.791,27 EUR

40.1902.02 Program prva zaposlitev - Vrtec Turnišče
Postavka zajema stroške programa prva zaposlitve vzgojitelja, ki je sofinanciran s strani Republike
Slovenije in Evropskega socialnega sklada (ESS). Postavka v prvem polletju proračunskega leta
2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
40.1903.01 Materialni stroški v Osnovni šoli Turnišče
Postavka zajema kritje materialnih stroškov v OŠ Turnišče in nakup 2x plinskih štedilnik in 4 kom
zaprta ravna plošča za plinsko kuhališče (3.629,5EUR). V prvem polletju proračunskega leta 2020
so bili realizirani izdatki v skupni višini 34.129,48 EUR oz. 52,51 % veljavnega proračuna.
40.1903.03 Stroški dodatnih dejavnosti za šolske otroke
Postavka zajema kritje stroškov dodatnih programov in dejavnosti, kot so sofinanciranje drugega
tujega jezika. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini
6.371,97 EUR oz. 38,62 % veljavnega proračuna.
19039002 Glasbeno šolstvo
40.1903.04 Sofinanciranje programov Glasbene šole Lendava, Beltinci, Murska Sobota
Postavka zajema kritje stroškov za delovanje glasbenih šol, katere obiskujejo učenci iz občine
Turnišče in je bila v prvem polletju proračunskega leta 2020 realizirana v višini 4.526,68 EUR
oz. 50,30 % veljavnega proračuna.
- Glasbena šola Lendava v skupni višini 3.429,00 EUR
- Glasbena šola Murska Sobota letni znesek v skupni višini 936,00 EUR
- Glasbena šola Beltinci v skupni višini 161,68 EUR
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
40.1906.01 Dodatni program v osnovnih šolah
Postavka zajema kritje stroškov dodatnih programov v osnovni šoli Turnišče. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 3.871,60 EUR oz. 84,17 %
veljavnega proračuna.
40.1906.02 Materialni stroški v drugih osnovnih šolah
Postavka zajema materialne stroške za učence DOŠ II Lendava in OŠ IV Murska Sobota. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 3.528,61 EUR oz. 95,37
% veljavnega proračuna.
DOŠ II Lendava; 2.191,18 EUR
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OŠ IV Murska Sobota; 1.337,43 EUR

40.1906.03 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj - OŠ Turnišče
Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v OŠ Turnišče in nazaj. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 13.923,34 EUR oz. 42,58 %
veljavnega proračuna.
40.1906.04 Regresiranje prevozov učencev v posebno OŠ Lendava
Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v DOŠ II Lendava. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 2.517,50 EUR oz. 41,96 %
veljavnega proračuna.
40.1906.05 Regresiranje prevozov učencev v OŠ M. Sobota
Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v OŠ M. Sobota. V prvem polletju
proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 3.046,72 EUR oz. 46,51 %
veljavnega proračuna.
40.1906.06 Financiranje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami
Postavka zajema financiranje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami. Postavka v prvem
polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
19069003 Štipendije
40.1906.07 Nagrade študentom
Postavka zajema stroške denarne pomoči študentom za opravljene študijske obveznosti. V prvem
polletju proračunskega leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 500,00 EUR oz. 5,00 %
veljavnega proračuna.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
40.2002.01 Pomoč staršem ob rojstvu otroka
Postavka zajema stroške denarnih pomoči staršem novorojencev. V prvem polletju proračunskega
leta 2020 so bili realizirani izdatki v skupni višini 4.200,00 EUR oz. 52,50 % veljavnega proračuna.
2004 Izvajan je programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
40.2004.03 Financiranje družinskega pomočnika
Postavka zajema kritje stroškov za družinskega pomočnika in je bila v prvem polletju
proračunskega leta 2020 realizirana v višini 2.321,40 EUR oz. 19,35 % veljavnega proračuna.
20049003 Socialno varstvo starih
40.2004.04 Bivanje starejših oseb v Domu za starejše
Postavka zajema kritje stroškov varovancem v domovih za starejše in institucionalnega varstva oseb
in je bila v prvem polletju proračunskega leta 2020 realizirana v višini 45.027,30 EUR oz. 52,36 %
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veljavnega proračuna.
- Dom starejših Lendava v skupni višini 18.743,04 EUR
- Dom starejših Rakičan v skupni višini 5.263,98 EUR
- Mozaik - društvo za socialno vključenost, socialno podjetje v skupni višini 600,00 EUR
- Zavod Karion v skupni višini 6.592,96 EUR
- Zavod sv. Cirila in Metoda Beltinci v skupni višini 2.884,10 EUR
- ZUDV Dornava v skupni višini 4.540,04 EUR
- Zveza Sonček v skupni višini 6.403,18 EUR
40.2004.13 Pomoč družini na domu
Postavka zajema stroške izvajanja pomoči družini na domu (v začetki leta izvajalec Dom starejših
Rakičan med letom sprememba in nov izvajalec Dom starejših Lendava) in je bila v prvem polletju
proračunskega leta 2020 realizirana v višini 1.091,97 EUR oz. 10,92 % veljavnega proračuna.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
40.2004.07 Pomoč pri uporabi stanovanja - subvencije stanarin
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00
EUR.
40.2004.08 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00
EUR.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
40.2004.09 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Postavka zajema kritje delovanja Karitasa in je bila v prvem polletju proračunskega leta 2020
realizirana v višini 1.000,00 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna.
40.2004.10 Sofinanciranje programov socialnega varstva (KORK)
Postavka je v prvem polletju proračunskega leta 2020 beležila stroške v višini 2.000,00 EUR oz.
100,00 % veljavnega proračuna.
40.2004.11 Sofinanciranje programov YHD, Šent, Zavod Pravica
Postavka zajema kritje stroškov humanitarnim društvom in zavodom za pomoč ljudem v stiski in je
bila v prvem polletju proračunskega leta 2020 realizirana v višini 3.750,00 EUR oz. 50,00 %
veljavnega proračuna.
Zavod Pravica; 3.750,00 EUR
40 .2004.12 Aktivnosti za dvig socialne ravni
Postavka zajema kritje stroškov za pomoč starejšim ob obiskih pred novim letom in drugih
aktivnosti za dvig socialne ravni občanov. Postavka v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni
beležila stroškov oz. je bila realizacija 0,00 EUR.
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
40.2302.01 Proračunska rezerva
Postavka zajema proračunsko rezervo in sredstva proračunskih skladov za investicijo CEROP,.
Postavka je bila v prvi polletju proračunskega leta 2020 realizirana na kontu proračunska rezerva v
višini 12.000,00 EUR oz. 31,58 % veljavnega proračuna. Na kontu Sredstva proračunskih skladov
za investicijo CEROP v prvem polletju proračunskega leta 2020 ni bilo realizacije.
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
40.2303.01 Splošna proračunska rezervacija
Postavka zajema sredstva splošne rezervacije za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V prvem polletju proračunskega leta 2020
je bila splošna proračunska rezervacija namenjena za prerazporeditve, ki so opisane pri posameznih
proračunskih postavkah in predstavljene v nadaljevanju (7. poglavju). Postavka ni beležila
realizacije s prerazporeditvami pa je bila znižana za 22.500,00 EUR.
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50 KRAJEVNE SKUPNOSTI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
50.0602.01 Stroški krajevnih skupnosti
Postavka zajema kritje stroškov za razne aktivnosti v krajevnih skupnostih ter manjša tekoča
vzdrževanja objektov v krajevnih skupnostih. V prvem polletju proračunskega leta 2020 so bili
realizirani izdatki v skupni višini 3.159,75 EUR oz. 21,07 % veljavnega proračuna.
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
50.2004.01 Obdaritev otrok – Miklavževanje
Postavka zajema kritje stroškov za Miklavževanje po vaseh iz leta 2019 in je bila v prvem polletju
proračunskega leta 2020 realizirana v višini 512,57 EUR oz. 98,01 % veljavnega proračuna.
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3

OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA

Ocene realizacije občinskega proračuna do konca leta 2020 izhajajo iz dosežene realizacije v
obdobju januar–junij, že prevzetih obveznosti in predvidevanj možne realizacije do konca leta
na podlagi zadnjih napovedi makroekonomskih okvirov, ki vplivajo na možna gibanja ključnih
skupin javnofinančnih prihodkov, ter z upoštevanjem veljavnih zakonov in drugih predpisov na
področju javnofinančnih prihodkov.
Večina prihodkov je bila realiziranih kot načrtovano. Večje odstopanje, je pri transfernih
prihodkih, ki predstavljajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, kar je posledica zamika rokov za pripravo
razpisne dokumentacije zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19). Posledično se bo izvedba
nekaterih načrtovanih projektov zamaknila v leto 2021. Na podlagi navedenega predvidevamo,
da bo na podlagi dosedanje realizacije in predvidene mesečne dinamike prihodkov proračuna do
konca leta 2020 skupa realizacija prihodkov predvsem zaradi nižje realizacije transfernih
prihodkov nižja od planiranih. Največje odstopanje realizacije od planiranih odhodkov je pri
investicijskih odhodkih, ki so bili realizirani v višini 131.586,51 EUR oz. le 12,51 % planiranih
odhodkov, kar je enako kot pri prihodkih posledica zamika rokov za pripravo razpisne
dokumentacije in posledično tudi izvedbe načrtovanih projektov (Gospodarska cona Turnišče in
Kolesarsko omrežje Turnišče – Dobrovnik -Lendava) zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID
19). Zaradi navedenega predvidevamo, da bo na podlagi dosedanje realizacije in predvidene
mesečne dinamike odhodkov proračuna do konca leta 2020 skupna realizacija prihodkov
predvsem zaradi nižje realizacije Investicijskih odhodkov prav tako nižja od planiranih. V
sprejetem proračunu so planirane vrednosti, ki izhajajo iz zadnjih razpoložljivih podatkov.
Ocenjujemo, da bomo v mesecu septembru pripravili rebalans proračuna.
4

VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN V SKLADU Z 41.
ČLENOM ZJF

41. člen ZJF določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega
nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada ali župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen
s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
V prvem polletju proračunskega leta 2020 v proračunu ni bil sprejet zakon ali odlok na podlagi
katerega bi nastale nove obveznosti proračuna. So pa tekom leta zaradi potrditve programov
izvajanja javnih del bile uvedene nove proračunske postavke za katere so se sredstva prerazporedila
iz splošne proračunske rezervacije.
5

SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47.
ČLENOM ZJF

47. člen ZJF določa, ''če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost
neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev, sredstev za
delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma
župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug
neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.''
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V prvi polovici proračunskega leta 2020 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna
občine.
6

PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA
LETA

Namenska sredstva so bila porabljena in se niso prenašala iz proračunskega leta 2019.
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7

PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2020, je župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu
proračunske porabe in o te poroča občinskemu svetu.
Štev. dok.

Prerazporeditev (s)

PP

Prerazporeditev (na)

Objave predpisov, izdelave
40.0403.01 zastav, vzdrževanje spletnih PP
strani

Objave predpisov, izdelave
40.0403.01 zastav, vzdrževanje spletnih
strani

0001-2020
KONTO 402006

Stroški oglaševalskih
storitev in objav

KONTO 402199

PP

Splošna proračunska
rezervacija

PP

Splošna proračunska
rezervacija

KONTO 402920

40.2303.01

0002-2020
KONTO 409000
PP
0003-2020

Investicije in investicijsko
40.0403.04 vzdrževanje občinskega
premoženja

KONTO 420501

PP
0004-2020

Obnove

Investicije in investicijsko
40.0403.04 vzdrževanje občinskega
premoženja

KONTO 420501

Obnove

PP

40.0403.02 Pravno zastopanje
Sodni stroški, storitve
odvetnikov, notarjev in drugo

Investicije in investicijsko
40.0403.04 vzdrževanje občinskega
premoženja

KONTO 420200

PP

Drugi posebni materiali in
storitve

Nakup pisarniškega pohištva
in opreme

Investicije in investicijsko
40.0403.04 vzdrževanje občinskega
premoženja

KONTO 420299

Nakup druge opreme in
napeljav

Znesek

Namen

Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Sprememba konta
knjiženja stroškov
storitve vzdrževanja
1.200,00
občinske spletne strani
(pravilno knjiženje v
skladu z
računovodskimi
standardi).
Višji sodni stroški od
planiranih. Višji stroški
4.000,00 v pravdni zadevi Tuson
d.o.o. (sklenjena sodna
poravnava)
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Uvedba novega konta
915,00
za nakup klopi na
javnih površinah.
(pravilno knjiženje)
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
3.500,00 Uvedba novega konta
zaradi nakup bivalnega
kontejnerja.
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Štev. dok.

Prerazporeditev (s)
PP

Splošna proračunska
40.2303.01
rezervacija

Prerazporeditev (na)
PP

Stroški prodaje občinskega
40.0403.07
premoženja

0005-2020
KONTO 409000

Splošna proračunska
rezervacija

KONTO 402113

PP

Plače delavcev občinske
uprave

PP

40.0603.01

0006-2020
KONTO 400000

Osnovne plače

Nakup in vzdrževanje
opreme civilne zaščite
Tekoča plačila storitev
0007-2020
drugim izvajalcem javnih
KONTO 413500
služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Splošna proračunska
PP
40.2303.01
rezervacija
0008-2020
Splošna proračunska
KONTO 409000
rezervacija
PP

PP

40.0703.01

40.2303.01

Splošna proračunska
rezervacija

Geodetske storitve,
parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve

Plače delavcev občinske
uprave
Dodatki za delo v posebnih
KONTO 400002
pogojih
Nakup in vzdrževanje opreme
PP
40.0703.01
civilne zaščite
40.0603.01

KONTO 402099

PP

40.1003.04

KONTO 413300
PP

Drugi splošni material in
storitve
Izvajanje javnih del JVIZ OŠ
Turnišče
Tekoči transferi v javne
zavode in druge izvajalce
javnih služb

Znesek

Namen

Višji stroški od
planiranih. Pred
razpolaganjem s
premoženjem je
2.000,00
potrebno izvesti cenitve
nepremičnin (prodaja
stanovanja na podlagi
načrta razpolaganja).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
1.340,00
Nepredvideni stroški
COVID-19.
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
3.671,00 Nepredvideni stroški
COVID-19 za nakup
zaščitne opreme.
Nepredvideni stroški.
Odobreni programi
10.000,00
javnih del v JIVZ OŠ
Turnišče

40.1003.05 Izvajanje javnih del jp varaš

Tekoča plačila storitev drugim
0009-2020
Splošna proračunska
izvajalcem javnih služb, ki
KONTO 409000
KONTO 413500
rezervacija
niso posredni proračunski
uporabniki
Izgradnja kolesarske steze v
Izgradnja kolesarske steze v
PP
40.1302.05
PP
40.1302.05
Renkovcih
Renkovcih
0010-2020
Geodetske storitve,
Novogradnje, rekonstrukcije
KONTO 420401
KONTO 402113
parcelacije, cenitve in druge
in adaptacije
podobne storitve

Nepredvideni stroški.
6.500,00 Odobreni programi
javnih del v JP Varaš.
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
3.700,00 Stroški cenitve in
stroški strokovnega
nadzora varstva pri
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Štev. dok.

Prerazporeditev (s)

PP

40.1302.05

Prerazporeditev (na)

Izgradnja kolesarske steze v
PP
Renkovcih

40.1302.05

Izgradnja kolesarske steze v
Renkovcih

0011-2020
KONTO 420401

Novogradnje, rekonstrukcije
KONTO 420400
in adaptacije

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje parkirišč,
PP
40.1302.08 avtobusnih postajališč,
prometne signalizacije,
0012-2020
neprometni
Nakup opreme za nadzor
KONTO 420225
prometa in napeljav
Urejanje in gradnja
PP
40.1302.12 parkirišča pri cerkvi v
Turnišču
0013-2020
Novogradnje, rekonstrukcije
KONTO 420401
in adaptacije
PP

40.1302.09 Javna razsvetljava

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje parkirišč,
PP
40.1302.08 avtobusnih postajališč,
prometne signalizacije,
neprometni
Plačila drugih storitev in
KONTO 420899
dokumentacije
PP

40.1302.12

KONTO 420899
PP

PP

40.1302.09 Javna razsvetljava

0015-2020
KONTO 402503

0016-2020 PP

Električna energija

Tekoče vzdrževanje drugih
objektov

40.1302.10 Izgradnja ceste gomilica

KONTO 420299
PP

Plačila drugih storitev in
dokumentacije

Nakup druge opreme in
napeljav

40.1302.09 Javna razsvetljava

KONTO 420299

PP

Urejanje in gradnja parkirišča
pri cerkvi v Turnišču

40.1302.09 Javna razsvetljava

0014-2020
KONTO 402200

Priprava zemljišča

Nakup druge opreme in
napeljav

40.1302.10 Izgradnja ceste gomilica

Znesek

Namen
delu na gradbišču
(pravilno knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Višji stroški odškodnin
15.000,00
za zemljišča od
planiranih (na podlagi
cenitve)
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Na pobudo podjetnikov
757,00 Občine Turnišče se bo
izdelal elaborat za
postavitev novih
lamelnih tabel.
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
1.500,00
Stroški izdelave PID
(pravilno knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
11.000,00 Uvedba novega konta
za osnovna sredstva
(pravilno knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
5.000,00 Uvedba novega konta
za osnovna sredstva
(pravilno knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
10.000,00 proračunske postavke.
Nepredvideni stroški
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Štev. dok.

Prerazporeditev (s)

Prerazporeditev (na)

KONTO 420401

Novogradnje, rekonstrukcije
KONTO 420899
in adaptacije

Plačila drugih storitev in
dokumentacije

PP

Investicije in investicijsko
vzdrževanje ČN

Investicije in investicijsko
vzdrževanje ČN

40.1502.03

PP

40.1502.03

0017-2020

Znesek

600,00
KONTO 420401

Novogradnje, rekonstrukcije
KONTO 402503
in adaptacije

Tekoče vzdrževanje drugih
objektov

PP

Investicije in investicijsko
vzdrževanje ČN

Investicije in investicijsko
vzdrževanje ČN

40.1502.03

PP

40.1502.03

0018-2020

1.700,00
KONTO 420401

PP
0019-2020

Investicije in investicijsko
40.1502.07 vzdrževanje
kanalizacijskega sistema

KONTO 420402

PP

Novogradnje, rekonstrukcije
KONTO 402511
in adaptacije
PP

Investicije in investicijsko
40.1502.07 vzdrževanje kanalizacijskega
sistema

Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 402511

40.1603.01 Vodooskrba

PP

Tekoče vzdrževanje druge
opreme

4.100,00

Tekoče vzdrževanje druge
opreme

40.1603.01 Vodooskrba

0020-2020

1.000,00
KONTO 410000

0021-2020 PP

Subvencioniranje cen jpvaraš

40.1603.01 Vodooskrba

KONTO 402503

PP

Tekoče vzdrževanje drugih
objektov

40.1603.01 Vodooskrba

2.300,00

Namen
(račun s strani RS) za
storitve inženiringa
(nadzor pri
rekonstrukciji državne
ceste).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Uvede se nov konto za
tekoče vzdrževanje
objektov (pravilno
knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Uvede se nov konto za
tekoče vzdrževanje
opreme (pravilno
knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Uvede se nov konto za
tekoče vzdrževanje
opreme (pravilno
knjiženje).
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
Višji stroški od
planiranih za tekoče
vzdrževanje
hidrantnega omrežja
izvajalec podjetje
EKO-PARK
Prerazporeditev znotraj
proračunske postavke.
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Štev. dok.

Prerazporeditev (s)
KONTO 410000

Subvencioniranje cen jpvaraš

Prerazporeditev (na)
KONTO 402503

Nakup druge opreme in
napeljav

Znesek

Namen
Nepredvideni stroški
zaradi okvare črpalke.
Nakup in montaža nove
črpalke.
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8

PRILOGE
1. TABELARNI DEL: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
2. TABELARNI DEL: POSEBNI DEL PRORAČUNA
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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 Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Turnišče v prvem polletju 2020.

II.
Ta sklep velja z dnem sprejetja.

Številka: 13R/2020Datum: 17.9.2020

Župan Občine Turnišče:
Borut Horvat

