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1. UVODNA POJASNILA 

 

1.1.1 Definicija 

 

Proračun Občine je akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter 

drugi izdatki občine za obdobje enega leta. S tem aktom se določijo programi občinskih 

organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej treba 

upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta Občine.  

 

 

1.1.2 Pravne podlage za sestavo proračuna 

 

Občine smo pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer 

pa smo obvezane, da upoštevamo veljavne predpise s področja javnih financ.  

 

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih proračunskih 

uporabnikov smo uporabili naslednje predpise: 

 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 nadaljevanju: ZJF),  

 Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),  

 Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 44/07, 54/10 in 35/18), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega 

načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 

54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 

 Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 

43/00),  

 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 

57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in  

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  

 

Priprava proračuna za leto 2020 je usklajena tudi s podzakonskimi predpisi Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; 30/02- ZJF-C in 114/06 – ZUE; ZR), in sicer:  

 Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 

94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).  

 

Proračun, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, mora biti usklajen z:  

 Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; UEM),  

 Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; ZSDrP).  

 

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=2013-21-0433
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
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V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo kadrovskega načrta, je potrebno upoštevali Zakon 

o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 

74/09 Odl. US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU).  

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim 

premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 

 

Ravnanje po navedenih zakonskih podlagah je zavezujoče za vse porabnike in prejemnike 

proračunskih sredstev. 

 

 

1.1.3 Priprava izhodišč za sestavo predloga proračuna 

 

Župan je na podlagi 18. člena ZJF, dne 30. 9. 2019, izdal Navodilo neposrednim in posrednim 

uporabnikom proračuna za pripravo proračunov Občine Puconci za leti 2020 in 2021.  

 

Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2020 in 2021 in s tem tudi občinskih 

proračunov je Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019 Urada Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj - Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije 

september 2019. 

 

Ministrstvo za finance pa je dne 1. 10. 2019 posredovalo občinam predhodne podatke o višini 

primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021.  

 

V predhodnem izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave je za leto 2020 

upoštevana povprečnina v višini 589,11 EUR, za leto 2021 pa v višini 588,30 EUR.  

 

V skladu z ZFO-1 primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine 

na podlagi:  

 dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,  

 površine občine,  

 deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,  

 števila prebivalcev občine in  

 povprečnine.  

 

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno 

ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za 

ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne 

porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem 

občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren 

obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine 

in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna 

izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % 

dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le – ta pripada občinam, katerih primeren obseg 

sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
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Ker razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi 3. odstavka 6. člena ZFO-1 

zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, v letih 2020 in 2021 izplačila občinam iz 

naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena. 

 

 

1.1.4 Razlogi za sprejem proračuna 

 

Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno 

leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po 

posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2020 bo zagotovljeno normalno delo 

organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na 

posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil 

nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju kakor tudi, kar je predvsem 

pomembno, začetek izvajanja nekaterih novih investicij, ki so izrednega pomena za 

izboljšanje življenjskih pogojev občanov Občine Puconci. Na podlagi sprejetega proračuna bo 

tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 

2020.  

 

 

1.1.5 Način sprejema proračuna 

 

Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom. Vsebina odloka pa so 

določbe o:  

 višini prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih 

terjatev in naložb, bilanci računa financiranja ter presežek oziroma primanjkljaj in  

 upravljanju s prihodki in odhodki proračuna. 

 

Predlog proračuna, ob upoštevanju vseh zakonskih določil in obveznega ravnanja vseh 

udeležencev v procesu priprave, obsega naslednji sestav dokumentov: 

 odlok o proračunu občine, 

 splošni del proračuna z izdelanimi bilancami: bilanco prihodkov in odhodkov, 

računom finančnih terjatev in naložb, in računom financiranja, vse po predpisani 

ekonomski klasifikaciji, 

 posebni del proračuna po programski klasifikaciji izdatkov proračuna in neposrednih 

proračunskih porabnikih z obrazložitvijo, 

 načrt razvojnih programov občine za obdobje štirih let z obrazložitvami, 

 kadrovski načrt z obrazložitvami, 

 letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in 

 letni načrt nabav in gradenj. 

 

 

1.1.6 Cilji in načela 

 

Ministrstvo za finance še naprej nadaljuje z izvajanjem proračunske reforme, s katero je 

pričelo že leta 1999, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje 
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preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev 

novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja 

proračuna.  

 

 

Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:  

 kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),  

 kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in  

 za kaj se porabljajo javna sredstva.  

 

VELJAVNA STRUKTURA 

 

 

 

 

 

 

PRIHODKI IN ODHODKI 

 

Ekonomska klasifikacija 

Programska klasifikacija 

(odhodki) 

 

 

 

 

 

 

FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PU 

Programska klasifikacija odhodkov 

Politika (POL) 

Program (PRG) 

Podprogram (POD) 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI in UKREPI (za obdobje t+4) 

 

Slika 1: Veljavna struktura 

 

Proračunska postavka - Konto 

-  

SPLOŠNI DEL 

POSEBNI DEL 

NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 
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2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

 

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb ter račun financiranja. 

 

 

2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki proračuna. Ti 

obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, 

prejete donacije, transferni prihodki ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Na strani odhodkov 

pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki. Ti zajemajo tekoče odhodke, tekoče 

transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.  

 
  

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov prikazuje primerjavo s prejšnjima letoma. 
 

Postavka Vrsta prihodka oz. odhodka Realizacija  

2018 

Veljavni proračun 

2019 

Predlog proračuna 

2020 

A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV 

   

I. Prihodki 6.365.867,32 7.533.046,63 7.763.014,37 

II. Odhodki 5.940.811,16 7.730.728,72 7.667.066,46 

III. Prihodki – odhodki (proračunski 

presežek -  primanjkljaj) 

425.056,16 -197.682,09 95.947,91 

 

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

2.1.1 Prihodki 

 

Prihodki proračuna so v letu 2020 načrtovani v višini 7.763.014,37 EUR. 

 

Davčni prihodki so načrtovani v višini 5.007.022,33 EUR. Od tega predstavlja glavarina (od 

države odstopljeni vir občinam) sredstva v višini 4.413.330,00 EUR, davki na premoženje  

sredstva v višini 393.380,00 EUR in domači davki na blago in storitve sredstva v višini 

200.312,33 EUR. 

 

Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 1.114.487,00 EUR. Med nedavčne prihodke so 

vključeni prihodki od premoženja (od najemnin javne infrastrukture: kanalizacijsko omrežje, 

vodovodno omrežje, odlagališče RCERO Puconci, najemnin za stanovanja,…), prihodki od 

udeležbe na dobičku in od premoženja, takse in pristojbine - upravne takse, globe in druge 

denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki (prispevki 

občanov za izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, prihodki od komunalnih 

prispevkov,, …).  
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Kapitalski prihodki so načrtovani v višini 613.721,36 EUR. Prihodki od prodaje opreme so 

načrtovani v višini 500,00 EUR in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev v višini 613.221,36 EUR. 

 

Prejete donacije so načrtovane v višini 8.000,00 EUR. 

 

Transferni prihodki so lahko prihodki od države ali drugih občin. V letu 2020 so načrtovani 

prihodki od države in evropska sredstva (vključujejo sredstva za investicije ter prejeta 

sredstva iz naslova tekočih obveznosti) v skupni višini 1.019.783,68 EUR. 

 
 

Tabela 2: Primerjava prihodkov za leti 2019 in 2020 - razvidna je primerjava letošnjih prihodkov 

po vrstah prihodkov z lanskim proračunom. 

  KONTO VRSTA PRIHODKOV 
VELJAVNI  

PRORAČUN 2019 
PREDLOG 

PRORAČUNA 2020 

1 70 Davčni prihodki 4.666.571 5.007.022 

2 71 Nedavčni prihodki 1.283.841 1.114.487 

3 72 Kapitalski prihodki 554.854 613.721 

4 73 Prejete donacije 8.000 8.000 

5 74 Transferni prihodki 1.019.780 1.019.784 

    SKUPAJ 7.533.047 7.763.014 
 

Tabela 2: Primerjava prihodkov za leti 2019 in 2020 

 



 
 

Proračun 2020 Stran 15 
 

Slika 2: Prihodki po vrstah 

 

 

Slika 3: Delež prihodkov za leto 2020 

 

2.1.2 Odhodki 

 

Skupni odhodki so načrtovani v višini 7.667.066,46 EUR. 

 

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 2.523.776,99 EUR. Med tekoče odhodke vključujemo 

izdatke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za blago 

in storitve, plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve. 

 

Tekoči transferi so načrtovani v višini 2.977.986,08 EUR. Tekoči transferi pomenijo izdatke, 

za katere se v zameno ne dobi materiala ali storitev. Namenjeni so posameznikom in 

gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam, skladom socialnega zavarovanja, 

javnim zavodom in izvajalcem javnih služb. Sredstva lahko prejemniki porabijo za plače in 

druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške ter vzdrževanje opreme in prostorov. Izdatki 

se izvršujejo s sklepi, na podlagi pogodb. 

 

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.051.064,33 EUR. V okviru investicijskih 

odhodkov so vključeni izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter vzdrževanje 

osnovnih sredstev. 

 

Investicijski transferi so namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev in so 

načrtovani v višini 1.114.239,06 EUR odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo 

osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 

sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Prejemniki teh sredstev niso neposredni 

Davčni prihodki
65%

Nedavčni 
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14%
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prihodki
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Prejete donacije
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Transferni 
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proračunski porabniki temveč javni skladi in agencije, javni zavodi, neprofitne organizacije, 

javna in zasebna podjetja, zasebniki ali posamezniki. 

  
KONTO VRSTA ODHODKOV 

VELJAVNI PRORAČUN 
2019 

PREDLOG 
PRORAČUNA 2020 

1 40 Tekoči odhodki 2.457.254 2.523.777 

2 41 Tekoči transferi 3.068.986 2.977.986 

3 42 Investicijski odhodki 1.434.635 1.051.064 

4 43 Investicijski transferi 769.853 1.114.239 

    SKUPAJ 7.730.729 7.667.066 

 

Tabela 3: Primerjava odhodkov za leti 2019 in 2020 – razvidna je primerjava predvidenih 

odhodkov po vrstah odhodkov z lanskim proračunom. 

 
 

  KONTO VRSTA ODHODKOV 
VELJAVNI PRORAČUN 

2019 
PREDLOG 

PRORAČUNA 2020 

1 40 Tekoči odhodki 2.457.254 2.523.777 

2 41 Tekoči transferi 3.068.986 2.977.986 

3 42 Investicijski odhodki 1.434.635 1.051.064 

4 43 Investicijski transferi 769.853 1.114.239 

    SKUPAJ 7.730.729 7.667.066 

 

Tabela 3: Primerjava odhodkov za leti 2019 in 2020 
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Slika 4: Odhodki po vrstah 

 

 

Slika 5: Delež odhodkov za leto 2020 

 

2.1.3 Proračunski presežek 

 

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje proračunski presežek v višini 

95.947,91  EUR.  

 

 
 

2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Postavka Vrsta prihodka oz. odhodka Realizacija 

2018 

Veljavni 

proračun 2019 

Predlog 

proračuna 2020 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB 

   

IV. Prejeta vračila danih posojil in 

prodaja kapitalskih deležev 

0,00 0,00 0,00 

V. Dana posojila in povečanje 

kapitalskih deležev 

52.862,22 0,00 0,00 

 

VI. Prejeta minus dana posojila in 

spremembe kapitalskih deležev 

-52.862,22 0,00 0,00 

 

Tabela 4: Račun finančnih terjatev in naložb 

 

Tekoči odhodki
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Tabela 4: Račun finančnih terjatev in naložb – v njej so zajeti tisti izdatki, ki za Občino nimajo 

značaja nepovratno danih sredstev, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih 

naložb oz. kapitalskih vlog v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. 

Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve Občine do prejemnika teh sredstev ali pa 

vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža Občine v lastniški strukturi prejemnikov 

teh sredstev. Na strani prejemkov pa se v tem računu izkazujejo tokovi prejemkov, ki nimajo 

značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oz. 

prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev.  

 

 

2.2.1 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 

 

Občina v letu 2020 nima predvidenih prihodkov od vračil danih posojil in od prodaje 

kapitalskih deležev. 

 

 

2.2.2 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 

 

Občina v letu 2020 ne predvideva tovrstnih izdatkov. 

 

 

2.2.3 Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 

 

Predstavlja razliko med prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb: 0,00 EUR. 

 

 

2.3 RAČUN FINANCIRANJA 

 
Postavka Vrsta prihodka oz. odhodka Realizacija 

2018 

Veljavni 

proračun 2019 

Predlog 

proračuna 2020 

C. RAČUN FINANCIRANJA    

VII. Zadolžitev proračuna  0,00 467.985,00 189.355,00 

VIII. Odplačilo glavnic posojil 324.720,63 317.776,18 332.776,18 

IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev na 

računih 

47.473,31 -47.473,27 -47.473,27 

X. Neto zadolžitev proračuna -324.720,63 150.208,82 -143.421,18 

XI. Neto financiranje -425.056,16 197.682,09 -95.947,91 

XII. Ostanek sredstev na računih iz 

preteklega leta 

47.473,31 47.473,27 47.473,27 

 Presežek / primanjkljaj - ostanek 

sredstev 

425.056,16 -197.682,09 95.947,91 

Tabela 5: Račun financiranja 
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V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, kot je razvidno iz 

Tabela 5: Račun financiranja. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe 

stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom. 

2.3.1 Zadolževanje 

 

Na podlagi 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), Zakona o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 

13/18 – ZJF-H, 83/18in 19/19) in Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 

57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) imamo v letu 2020 možnost črpanja 

enoletnih razpoložljivih povratnih (kreditnih) sredstev v višini 189.355,00 EUR. 

 

Obrestna mera je 0,0 % (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter 

odplačilna doba devet let (1+9); z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v 

dveh letnih anuitetah; prva zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 

15. septembra proračunskega leta. Krediti, pridobljeni v letu 2020 zapadejo v vračilo leta 

2022. 

 

V letu 2020 iz tega vira planiramo dolgoročno zadolževanje v višini 189.355,00 EUR za lastni 

delež pri izgradnji državnih cest in javnih poti. 

 

 

2.3.2 Odplačila dolga 

 

550101 Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti       213.758,16 EUR 

Plačilo obrokov najetih dolgoročnih kreditov:  

Unicredit banka Slovenija d.d.:   4 x 8.559,65 EUR  =         34.238,60   EUR 

Addiko Bank d.d.:     4 x 16.666,66 EUR  =         66.666,64   EUR 

Banka Intesa Sanpaolo d.d.:   12 x 2.777,78 EUR  =         33.333,36   EUR  

SID d.d. – za Zeleno dvorano:  12 x 3.833,33 EUR  =         45.999,96   EUR 

SID d.d. – za Pomurski vodovod:  12 x 2.793,30 EUR  =        33.519,60   EUR 

+ cca 15.000,00 EUR na leto za nov kredit, ki bo najet v letu 2019    = 228.758,16 EUR 

 

550305 Odplačilo kreditov javnim skladom – dolgoročni krediti          83.333,40 EUR 

Plačilo obrokov najetih dolgoročnih kreditov:  

Slovenski regionalno razvojni sklad   12 x 6.944,45 EUR  =         83.333,40   EUR 

(Zelena dvorana Puconci) 

 

 

550307 Odplačilo kreditov državnemu proračunu – dolgoročni krediti              20.684,62 EUR 

Plačilo obrokov najetih dolgoročnih kreditov:  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  2 x 7.279,90 EUR =           14.559,80 EUR 

(Kanalizacija Vadarci – romsko naselje) 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2 x   3.062,41 EUR =            6.124,82 EUR 

(Fekalna kanalizacija Strukovci in Puževci s ČN – II. faza Strukovci – 2. etapa zgornji 

Strukovci) 

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
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V letu 2020 bomo odplačali dolg v skupni višini 332.776,18 EUR. 

Stanje najetih neodplačanih dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 2019 bo znašalo 

2.329.688,93 EUR brez odplačila kreditov državnemu proračunu, ki se ne vštevajo v kvoto 

zadolževanja oz. 2.474.481,16 EUR upoštevajoč vse zadolžitve. 

 

Zadolženost na prebivalca tako na dan 31. 12. 2019 znaša 382,92 EUR oz. 406,72 EUR, če 

upoštevamo tudi zadolžitve pri državnem proračunu. 

 

 

2.3.3 Sprememba stanja sredstev na računu (I+IV+VII-II-V-VIII) 

 

Kaže, da se bo stanje sredstev na računu v letu 2020 zmanjšalo za 47.473,27 EUR. 

 

 

2.3.4 Neto zadolževanje 

 

Predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in sicer v višini -143.421,18  

EUR. 

 

 

2.3.5 Neto financiranje 

 

Neto financiranje v letu 2020 se predvideva v višini -95.947,91 EUR. 
 

 

2.3.6 Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta 

 

Stanje sredstev na računih ocenjujemo v višini 47.473,27 EUR. 
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3. POSEBNI DEL PRORAČUNA 

 

 

OBRAZLOŽITEV K PRORAČUNU ZA LETO 2020 
 

 

Proračun za leto 2020 je na prihodkovni strani pripravljen na podlagi pričakovane realizacije 

prihodkov v letu 2020, temelji na izračunani primerni porabi in iz tega izračunanem  

pripadajočem znesku prihodkov iz glavarine (dohodnina – odstopljeni vir občinam), 

planiranih davčnih, nedavčnih in kapitalskih prihodkih občine. Na odhodkovni strani pa so 

zajeti vsi odhodki za financiranje z zakonom določenih nalog ter postavke namenjene za 

investicijska vlaganja. 

 

Sestavni del proračuna so na podlagi zakona tudi proračuni krajevnih skupnosti in proračunski 

sklad za vodenje združenih sredstev občin namenjenih za nove investicije in investicijsko 

vzdrževanje RCERO Puconci. 

 

Pri sestavi proračuna za leto 2019 smo poskušali zagotoviti sredstva za vse potrebne naloge in 

obveznosti, ki nam jih predpisuje področna zakonodaja in sicer za:  

 

- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem,   

- skrb za gospodarski razvoj občine ter v skladu z zakonodajo opravljanje nalog s 

področja kmetijstva, turizma in gostinstva,  

- načrtovanje prostorskega razvoja ter v skladu z zakonodajo opravljanje nalog na 

področju gradnje objektov in drugih posegov v prostor, 

- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanjskih objektov, 

- skrb za lokalne javne službe ter njihovo upravljanje,   

- pospeševaje služb socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva 

otroka in družine, skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele,  

- izvajanje nalog s katerimi skrbimo za varstvo voda, zraka, tal, varstvo pred hrupom, za 

zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravljanje druge dejavnosti na področju varstva 

okolja,  

- vzdrževanje in urejanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov,  

- pospeševanje razne društvene dejavnosti na območju občine, 

- pospeševanje aktivnosti na področju športa in rekreacije,  

- pospeševanje aktivnosti na področju kulture, knjižničarstva ter v skladu z zakonodajo 

skrb za ohranjanje kulturne dediščine na območju občine, 

- urejanje, vzdrževanje in nove gradnje lokalnih cest, javnih poti ter rekreacijskih in 

drugih javnih površin, 

- zagotavljanje požarne varnosti in organiziranje reševalne pomoči, 

- v primerih elementarnih in drugih nesreč: organizirana pomoč in reševanje ter 

- urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena. 
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Tudi v letošnjem proračunu, pa kot v vseh dosedanjih proračunih, predvidevamo vlaganja v 

investicije.  

 

Večja vlaganja so zajeta predvsem na naslednjih področjih: 

 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

- plačilo izvedenih investicij v letu 2019:  

- asfaltiranje lokalnih cest: LC 333140 Puconci – Vaneča (Benkotehna),  

- LC 333231 Polana - Gorica 

- projektna dokumentacija za ureditev JP Krčije in pločnikov Brezovci - Lemerje 

- asfaltiranje javnih poti: JP 834241 – Poznanovci proti HŠ 69 v dolžini 2015 m, JP 

833311 Bodonci Vučak v dolžini 195 m; JP 835351 Lemerje Ritlop v dolžini 143 m, 

JP 835071 Mačkovci Lepoša v dolžini 110 m, JP 834911 Kuštanovci Smodiš v dolžini 

249 m, JP 835241 Otovci Prosič v dolžini 45m 

- obnova ceste od Moščanec proti ČN Kuštanovci – romsko naselje 
 

Gospodarstvo 

- hostel Vaneča 
 

Varovanje okolja in naravne dediščine 

- plačilo izvedenih investicij v letu 2019:  

- izgradnja male čistilne naprave za potrebe POŠ Mačkovci 

- poprava projektne dokumentacije za kanalizacijo Vaneča, izgradnja kanalizacije proti 

Beznec (Gaj) in kanal kanalizacije 

- projektna dokumentacija za kanalizacijo Bodonci  
 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

- občinski prostorski načrt 

- vodovod Vaneča: izgradnja sekundarnega vodovoda proti Beznec (Gaj) 

- vodovod Gorica: povezovalni cevovod do obstoječega prečrpališča Gorica 

- nadgradnja vodovoda sistema B 

- vodovod Dankovci HŠ 59, 60: sekundarni vodovod v dolžini 630 m 
 

Izobraževanje 

- idejni projekt za prizidavo vrtca pri centralni osnovni šoli Puconci  

- investicijsko vzdrževanje OŠ 

- investicijsko vzdrževanje vrtcev 
 

Intervencijski programi in obveznosti 

- sanacija plazu v Kuštanovcih na JP 834850 

- sanacija plazu v Bodoncih na JP 8332800 

 

Druga investicijska vzdrževanja in druge manjše investicije pa so razvidni iz analitičnega dela 

proračuna in nadaljnjih obrazložitev. 

 

Ob vsem pa pripravljamo še razne druge projekte, ki so razvidni iz Načrta razvojnih 

programov za obdobje 2020-2023. 
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3.1 OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV 

 

 

Predvideni prihodki vseh proračunskih uporabnikov za leto 2020 znašajo 7.763.014,37 

EUR. 

 

1) OBČINA PUCONCI                                  7.623.884,37 EUR 

 

Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-10/2019/1, z dne 3. 10. 2019, posredovalo 

občinam Proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leti 2020 in 2021. 

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog občin je za leto 2020 z Zakonom o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 predlagana v višini 589,11 EUR. 

 

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za 

inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. Ker razpoložljiva 

dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi 3. odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje 

vseh pripadajočih sredstev, v letih 2020 in 2021 izplačila občinam iz naslova finančne 

izravnave iz državnega proračuna niso predvidena. 

 

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 temelji na 

podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev (6.084, to je 46 manj kot preteklo leto oz. 

58 manj kot predpreteklo leto), dolžini lokalnih cest in javnih poti (246,428 km) ter površini 

občin (107,7 km2), kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena 

ZFO-1. 

Vsota korigiranih kriterijev za našo občino znaša 1,231348. 

 

 

Izračun primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe za leto 2020: 

 

PP =  6.084 x  589,11 EUR x  1,231348  = 4.413.330,00 EUR 
primerna   št. prebivalcev povprečnina SLO  korekcijski faktor  višina primerne porabe 

poraba 

 

 

 

4.413.330,00 EUR   =  4.413.330,00 EUR  + 0,00 EUR  

PP (primerna poraba)    dohodnina, ki pripada občini   finančna izravnava 

 

 

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih 

deležih (52 obrokov), začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, 

ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list 

RS, št. 123/08). 
      (84.872,00 EUR/teden)   

 

Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu 

enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na 

podkontu 700020 Dohodnina - občinski vir. 
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70 -  Davčni prihodki                                       5.007.022,33 EUR 

 

700 - Davki na dohodek in dobiček oz. prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del 

davkov s strani države, višina katerega je za leto 2020 predlagana z Zakonom o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, smo predvideli v višini 589,11 EUR na 

prebivalca in tako planirali prihodke iz naslova povprečnine v višini 4.413.330,00 EUR. 

Dohodnina predstavlja 60,19 % vseh prihodkov proračuna občine. 

 

703 - Davki na premoženje so planirani v višini 393.380,00 EUR. Med prihodke, na katerih 

udejanjanje in višino realizacije vplivajo občine, prav gotovo sodi nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča, kot najpomembnejšega vira lokalne skupnosti. Ocenjujemo, da ga bomo 

v letu 2020 zbrali v višini 300.000,00 EUR (od pravnih oseb 80.000,00 EUR in od fizičnih 

oseb 220.000,00 EUR). Določeni prihodki pa so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih 

je nemogoče točno planirati, in sicer davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davek 

od premoženja od prostorov za počitek, davek od premoženja na posest plovnih objektov, 

davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, zamudne obresti od davkov itd. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve se planirajo v višini 200.312,33 EUR. Domači davki 

na blago in storitve, ki pripadajo občini obsegajo davke na posebne storitve. Tu so zajeti davki 

na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo. Davek na dobitke od iger 

na srečo precej niha, razlog za to je v prvem primeru odvisen od tega koliko dobitkov od iger 

na srečo bodo dobili občani.  

 

V sklopu drugih davkov na uporabo blaga in storitev so izkazani še: 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 

105.000,00 EUR, na podlagi odmere s strani Agencije za okolje Republike Slovenije 

zavezancu (to je JKP Püngrad d.o.o.) preko FURS-a, v skladu z Uredbo o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS, št. 80/12 

in 98/15). Sredstva se morajo namensko porabiti za vlaganja v investicije na področju 

odvajanja odpadnih voda.  

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v predvideni 

višini 80.000,00 EUR, ki se prav tako namensko porablja,  

 turistične takse v višini 2.000,00 EUR in  

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v predvideni višini 8.311,83 EUR. 

 

 

71 - Nedavčni prihodki                                   975.357,00 EUR 

 

Nedavčni prihodki so predvideni predvsem od najemnin na podlagi pogodb o izvajanju 

gospodarskih javnih služb in od prispevkov občanov za investicije, ki so se že dokončale  v 

prejšnjih letih oz. se bodo v letu 2020.  

 

710 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se predvidevajo v skupni 

višini 614.657,00. Prihodke od najemnin javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje 

planiramo v višini 165.594,36 EUR, prihodke od najemnin javne infrastrukture za vodovodno 

omrežje v višini 354.324,00 EUR, prihodke od najemnin javne infrastrukture za odlaganje 

odpadkov pa v višini 51.696,39 EUR. Planiramo tudi prihodke od udeležbe na dobičku in 
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dividend v višini 8.000,00 EUR (Saubermacher & Komunala d.o.o.), druge prihodke od 

obresti v višini 1.500,00 EUR, prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča, gozdove 

v višini 545,12 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 10.000,00 EUR, prihodke 

iz naslova podeljenih koncesij (rudarska pravica - Kema Puconci v višini 13.500,00 EUR za 

leto 2019 in Nafta Lendava, od posekanega lesa v gozdu in za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo skupaj v višini 4.997,13 EUR) ter prihodke od nadomestil za dodelitev služnostne 

pravice v višini 4.500,00 EUR. 

 

711 – Takse in pristojbine, ki pripadajo občinskemu proračunu in so jih stranke dolžne 

plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti 

občinske uprave planiramo v višini 7.000,00 EUR. 

 

712 – Globe in druge denarne kazni zajemajo prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo 

občini in pa nadomestil za degradacijo in uzurpacijo, ki pripadajo občini. Ti prihodki so 

načrtovani v višini 5.000,00 EUR. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2020 planirani v višini 50.000,00 EUR 

in sicer za plačilo del, ki jih opravljamo za proračunski sklad, za reklamne oglase v Občanu, 

idr.  

 

714 – Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od 

prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in ostali nedavčni 

prihodki. Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 298.700,00 EUR. 

 

Med omenjene prihodke spadajo tudi prispevki in doplačila občanov za preteklo domsko 

varstvo v predvideni višini 60.000,00 EUR. 

Prispevke občanov za investicije v izgradnjo infrastrukture planiramo po posameznih naseljih 

(kanalizacije: Puconci, Gorica, Brezovci-Lemerje-Predanovci, Bodonci, Puževci, Strukovci, 

Vadarci, Zenkovci, Beznovci; vodovodi: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Dankovci, Dolina, 

Gorica, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Prosečka vas, 

Puževci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci) v višini 136.700,00 EUR. 

V skladu z veljavnim Odlokom o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci 

predvidevamo za 82.000,00 prihodkov od investitorjev (pravne in fizične osebe) na našem 

območju v naseljih z že izgrajeno komunalno infrastrukturo: ceste, vodovod, kanalizacija. 

Predvideni so še prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 5.000,00 

EUR in drugi izredni nedavčni prihodki v višini 15.000,00 EUR. 

 

 

72 - Kapitalski prihodki                                    613.721,36 EUR 

 

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se planirajo v višini 500,00 EUR, od tega 

200,00 EUR od prodaje računalniške in 300,00 EUR od prodaje druge opreme.  

 

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa so 

sestavljeni iz prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 238.094,34 EUR in 

iz prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 375.127,02 EUR.  

Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Puconci za leto 2020 je priloga 

obrazložitve. 
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73 - Prejete donacije                                       8.000,00 EUR 

 

730 – Prejete donacije iz domačih virov, pričakujemo donacije od domačih pravnih oseb v 

višini 8.000,00 EUR za tekočo porabo. 

 

 

 

74 - Transferni prihodki                     1.019.783,68 EUR 

 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se planirajo v višini 

1.018.959,68 EUR.  

 

Predvidevamo prejem naslednjih sredstev: 

 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije      867.210,00 EUR 
- sredstva požarne takse               18.000,00 EUR 

- sredstva ob neurjih – materialni stroški                       500,00 EUR 

- sredstva za ureditev romskih naselij             80.000,00 EUR 

- sredstva za sanacije plazov                              310.000,00 EUR 

- nepovratna sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1                    378.710,00 EUR 

- sredstva za stroške projektne dokumentacije za izgradnjo državne ceste 80.000,00 EUR 

 

 

740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

     151.749,68 EUR 
 - sredstva za ureditev gozdnih cest        9.047,47 EUR 

 - spodbuda za varstvena in gojitvena dela                                    500,00 EUR 

 - financiranje pravic družinskih pomočnikov v letu 2019   28.000,00 EUR 

 - prihodki LAS za hostel Vaneča      73.996,21 EUR 

 - sredstva za tisk monografije      10.000,00 EUR 

 - refundacija za javna dela       15.000,00 EUR 

 - refundacija za stroške MIR M. Toplice v letu 2019                 15.000,00 EUR 

 - sredstva za obvezno prakso           206,00 EUR 

 

 

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 

strukturno politiko se planirajo v višini 824,00 EUR. 

 

Predvidevamo prejem sredstev kohezijskega sklada EU: 

- za PUD          824,00 EUR 
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2) KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

KS BODONCI 

Planirani prihodki za leto 2020 znašajo 3.430,00 € in predstavljajo prispevke občanov za 

vzdrževanje pokopališč v višini 3.000,00 €, ter 430,00 € najemnine od postavljene antene 

GPS na stavbi KS. 

KS BOKRAČI 

V letu 2020 se predvidevajo prihodki v skupni višini 100,00 € in pomenijo prispevek občanov 

za vzdrževanje pokopališča. 

KS BREZOVCI 

Predvideni prihodki v letu 2020 znašajo 6.000,00 €. Prihodke sestavljajo prispevki za 

vzdrževanje pokopališča v višini 2.000,00 € in prihodki za vzdrževanje CATV sistema v 

znesku 4.000,00 €. 

KS DOLINA 

Predvideni prihodki znašajo 1.000,00 € in predstavljajo prispevki za vzdrževanje pokopališč. 

KS GORICA 

Prihodki za leto 2020 znašajo 6.700,00 € in predstavljajo prispevki za vzdrževanje pokopališč 

v višini 500,00 €, prihodki od najemnin v višini 200,00 € ter prispevki za vzdrževanje 

vodovoda v višini 6.000,00 €. 

KS MAČKOVCI 

Prihodki se planirajo v višini 4.200,00 €, kar predstavljajo prispevki za vzdrževanje 

pokopališča v višini 3.000,00 € ter drugi prispevki v višini 1.200,00 € - odškodnina za 

dirkališče za motokros. 

KS PUCONCI 

V KS Puconci se v letu 2020 predvidevajo prihodki, kateri znašajo 77.500,00 €. Največji 

prihodek je odškodnina za smetišče v višini 70.000,00 €, manjši prihodki pa so: najemnina za 

poslovne prostore v višini 5.500,00 EUR ter prispevki namesto vencev za vzdrževanje 

pokopališča v višini 2.000,00 €. 

KS ŠALAMENCI 

Prihodki KS Šalamenci se planirajo v višini 1.200,00 € in predstavljajo prispevke občanov za 

vzdrževanje pokopališča v višini 1.000,00 € ter prispevki od tehtarin v višini 200,00 €. 

KS VANEČA 

Prihodki za leto 2020 znašajo 37.000,00 €. Največja postavka predstavlja odškodnina za 

smetišče v višini 35.000,00 € ter prispevki občanov namesto cvetja na grob pokojnih v višini 

2.000,00 €. 

KS ZENKOVCI 

Planirajo se prihodki v višini 2.000,00 €. Prihodke predstavljajo prispevki občanov za 

vzdrževanje pokopališča. 
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3.2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV 

 

Celotni odhodki za leto 2020 se predvidevajo v višini 7.667.066,46 EUR. 

 

Obrazložitev odhodkov proračuna Občine Puconci za leto 2020 je pripravljena po 

proračunskih uporabnikih ter prikazuje realizacijo 2018, proračun 2019, oceno realizacije 

2019 in predlog proračuna za 2020 ter primerjalne indekse.  

Uporabljena je predpisana programska klasifikacija.  

 

Vsi  neposredni in posredni proračunski uporabniki ter občinske zveze so bili pozvani, da 

pripravijo svoje finančne načrte za leto 2020 ter jih skupaj z obrazložitvami posredujejo 

občinski upravi v obravnavo. Po pregledu in dodatnem usklajevanju smo izoblikovali 

predloge za posameznega uporabnika, ki jih prikazujemo v tabelah in obrazložitvah. 

Investicijski del proračuna oz. Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je kot 

sestavni del proračuna za leto 2020 in je podrobno obrazložen v prilogi. 

 

 

Po posameznih proračunskih uporabnikih proračun predvideva: 

 

 

 

1000 ŽUPAN                                      91.114,20 EUR 

 

01 POLITIČNI SISTEM                         86.114,20 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost župana in podžupanov. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem - županu in podžupanom zagotoviti sredstva za 

plačilo plače oz. nadomestila za opravljanje funkcije. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

 

0101 Politični sistem                                                                                                      86.114,20 EUR 

 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo materialni predpisi. Gre za 

zagotavljanje sredstev za plače in materialne stroške za delo župana in podžupanov.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je županu in podžupanom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v 

skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter 

stabilnost političnega sistema v občini. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične 

podpore za nemoteno delovanje župana in podžupanov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se uporabljajo so:  

 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov             86.114,20 EUR 

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov 

občine, kakor tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci (UL RS, št. 55/07) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 

85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS 1314, 46/13-ZIPRS1314A, 

25714, 50714, 95/14, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

 

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

 kvalitetno izvajanje strokovnih nalog za župana in podžupanov 

 

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

ciljev 

Učinkovito delovanje župana in podžupanov in njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi 

posameznih protokolarnih dogodkov, koordinaciji dela z občinsko upravo, krajevnimi 

skupnostmi in drugimi organi ter organizacijami. 

 

 

1001001 Plače, prispevki, davek na izpl. plače in drugi izdatki                          74.114,20 EUR 

    župan, podžupan  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače.  

Po odločitvi Ustavnega sodišča RS (UL RS, št. 3/07) je županova plača določena v skladu z 

ZSPJS. Plača poklicnega župana se določi z uvrstitvijo v 51. plačni razred (3.129,66 €).  
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Odhodki zajemajo stroške poklicnega župana za izplačilo 12 plač (51. plačni razred). 

 

Višina plače oz. plačila za opravljanje funkcije podžupana je v skladu z ZSPJS. Plačni razred 

podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Razlika med poklicnim in 

nepoklicnim podžupanom je v tem, da nepoklicni podžupan prejme določen delež plače ter, 

da ni upravičen do dodatka za delovno dobo, ki pripada le poklicnim podžupanom. Pri 

planiranju smo upoštevali tako plačo za dva nepoklicna podžupana v 36. plačnem razredu, v 

deležu 50%, k temu je potrebno prišteti še prispevek za ZPIZ.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 5.001 do 15.000 

prebivalcev uvrščeni v 51. plačni razred.  

 

Zakon o sistemu plač določa, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega 

podžupanovih pooblastil. 

 

 

PP 1001002 - Stroški sprejemov in reprezentanca                                                          12.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom 

občine kot npr. stroški zlatih porok, žalnih ikeban, osmrtnic, sprejemov ob večjih prireditvah 

ali uspehih društev ali posameznikov, obiskov iz drugih občin in ministrstev ter za 

protokolarna darila idr.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni.  

 

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

NRP 

Razdelitev sredstev v enakem obsegu oz. po možnosti v zmanjšanem obsegu. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE    

         5.000,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema  skrb za izvedbo utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni 

sprejemi pri županu, pomoč pri izvedbi organizacij ali sofinanciranju dogodkov, sprejemov in 

podobnih svečanosti ob pomembnejših dogodkih. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Podpora društveni dejavnosti in promocija prostovoljstva ter njihove vloge v lokalnem 

razvoju. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 izvedba protokolarnih dogodkov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva 

občinske uprave v smislu dobrega gostitelja  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe                                                                 5.000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih zadev. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za izvedbo protokolarnih dogodkov 

 

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

 izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost 

posameznikom, skupinam ali institucijam 

Kazalci so izvedba protokolarnih dogodkov in dogodkov, ki jih na osnovi vlog  sofinancira 

občina. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                 5.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih občina organizira ob različnih priložnostih ali pa 

sodeluje pri njih kot soorganizator ali sofinancer, razni protokolarni dogodki (zlate poroke 

idr.). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 

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

 spodbujanje k izvedbi številnih dogodkov, ki so namenjeni našim občanom in jih 

organizirajo različna društva in druge ustanove 

 izvedba protokolarnih dogodkov 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

 sofinanciranje posameznih dogodkov in izvedba posameznih protokolarnih dogodkov 

 izdelava materiala v namene promocije občine 

 

 

PP 1004001 – Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev                                               5.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za enkratne dogodke, ki se dogajajo po 

posameznih društvih v občini in izven nje, ter pripomorejo k bogatejšemu družbenemu 

dogajanju v širšem kraju s sodelovanjem naših občanov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

 sklenjene pogodbe ali oddana naročila 

 sredstva zagotovljena v proračunu  
 
 

 

2000 OBČINSKI SVET                                  165.942,00 EUR 

 

01 POLITIČNI SISTEM                                                                               38.942,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije, 

in političnih strank zastopanih v občinskem svetu. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema na 

lokalni ravni. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so: Zakon o lokalni samoupravi, 

Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Statut 

Občine Puconci, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Puconci. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji omogočiti kvalitetno in 

nemoteno izvajanje nalog v skladu  z veljavnimi predpisi. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 
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0101 Politični sistem                                                                                                     38.942,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu, občinski volilni komisiji nalagajo 

materialni predpisi. Gre za zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, občinske 

volilne komisije, sejnine udeležencem na sejah občinskega sveta, odborov in komisij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog 

v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter 

stabilnost političnega sistema v občini ter prispeva k večji varnosti naših občanov. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične 

podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo uporaba e-poslovanja, 

pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo ter sprejem  občinskih aktov, ki so 

potrebni za delovanje lokalne skupnosti in občinskih organov ter zakonita izvedba volitev 

župana, občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti vsake štiri leta. 

 

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter objava sklicev 

sej, gradiv in posnetkov sej občinskega sveta na spletni strani občine. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se uporabljajo so:  

 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta               38.942,00  EUR 

 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim 

statutom. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolžnosti Občine Puconci. Podprogram zajema financiranje političnih strank glede na 

rezultate volitev in  sejnine članov sveta  in delovnih teles sveta. 

Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so 

potrebni za izvajanje nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, 

ki mu pomagajo pri delu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 Zakon o političnih strankah (UL RS, št. 100/05, 103/07, 99/13, 46/14) 

 Zakon o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11, 

98/13) 
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 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 51/06, 117/06, 23/14, 

50/14, 19/15, 102/15) 

 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Puconci (UL RS, št. 71/10) 

 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci (UL RS, št. 55/07) 

 

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

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih 

delovnih teles, financiranje političnih strank skladno z veljavnimi predpisi. 

 

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

ciljev 

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo 

pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih 

delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih glasilih. 

 

 

PP 2001001 Stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij             30.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovanih  je osem do deset sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 17 

članov občinskega sveta, upoštevaje višino sejnine v višini 126,00 EUR bruto na 

posameznega člana občinskega sveta po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 

Puconci. V tej postavki je načrtovano tudi plačilo vseh sej odborov, komisij, svetov itd. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

organov Občine Puconci. 

 

 

PP 2001003 Financiranje političnih strank                 8.442,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje političnih strank. 

 

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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Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju 

političnih strank v Občini Puconci (UL RS, št. 71/10) in razpoložljiva proračunska sredstva za 

posamezno proračunsko leto (leto 2020: 0,25 EUR/glas) 

 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ                                12.000,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema stroške sodelovanja Občine Puconci s tujino in s 

pobratenimi občinami na gospodarskem, kulturnem, turističnem in športnem področju. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so podpisani sporazumi o pobratenju oz. 

namere. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je ohranjanje dobrega mednarodnega sodelovanja ter izmenjava znanja in 

pomoči na vseh področjih delovanja. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba                12.000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so vzpostavitev in ohranjanje dobrega mednarodnega sodelovanja. 

 

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

 sodelovanje s pobratenimi občinami  

 vzpostavljanje stikov z zainteresiranimi  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin 

 

030292002 Mednarodno sodelovanje občin               12.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Občina sodeluje s tujino in pobratenimi občinami (s Hrvaško - Zabok, s Hrvaško - Prelog, z 

Madžarsko - Tordaš, s Srbijo – Čićevac, z Makedonijo – Sveti Nikole in z ostalimi tujimi 

občinami s katerimi sodelujemo) na gospodarskem, kulturnem, turističnem in športnem 

področju. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 podpisani sporazumi oz. namere o pobratenju občin 

 

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje dobrega mednarodnega sodelovanja ter izmenjava znanja in 

pomoči na vseh področjih delovanja. 

 

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

ciljev 

Razdelitev sredstev v enakem obsegu oz. po možnosti v zmanjšanem obsegu. 

 

 

PP 2003001  Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih  področjih

                    12.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sodelovanje s tujino in pobratenimi občinami 

(s Hrvaško - Zabok, s Hrvaško - Prelog, z Madžarsko - Tordaš, s Srbijo – Čićevac, z 

Makedonijo – Sveti Nikole in z ostalimi tujimi občinami s katerimi sodelujemo) na 

gospodarskem, kulturnem, turističnem in športnem področju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

 sporazumi o pobratenju, pisma o nameri 

 sodelovanje na dogodkih v okviru občine. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE     

       35.500,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema dejavnosti na strokovnem področju protokola pri izvedbi 

občinskega praznika v sklopu katerega se podeljujejo občinska priznanja in nagrada, srečanja 

starejših občanov in naloge obveščanja javnosti vključno z objavo sprejetih aktov v Uradnem 

listu RS. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 
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 Odlok o uporabi grba in zastave Občine Puconci 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 izvedba protokolarnih dogodkov v sklopu prireditev ob praznovanju občinskega 

praznika in srečanj starejših občanov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti občine 

 zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za 

občane 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe                                                               35.500,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti - objava sprejetih aktov oziroma 

predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije, stroške vzdrževanja spletne strani občine in 

izdaja posodobljene Monografije Občine Puconci. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij 

 

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

 objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij  

 skrb za delovanje in vzdrževanje spletne strani občine 

 izdaja posodobljene Monografije Občine Puconci 

 

Kazalci so objava v Uradnem listu RS in delovanje spletne strani in izdaja Monografije 

Občine Puconci. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti               16.500,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu, z 

obveščanjem javnosti preko spletne strani, s posodobitvijo Monografije občine Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 

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

 javna objava predpisov v uradnem glasilu 
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 vzdrževanje in nadgradnja spletne strani 

 posodobitev in tisk Monografije Občine Puconci 

 

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

ciljev 

 objava sprejetih občinskih predpisov Uradnem listu Republike Slovenije 

 objava dogodkov in drugih informacij vezanih na delovanje občine na spletni strani 

občine 

 posodobitev Monografije Občine Puconci 

 

 

PP 2004002 Objava občinskih predpisov                 3.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu. 

 

 

PP 2004003 Stroški izdelave in vzdrževanja spletne strani občine              3.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za zakup spletne domene in vzdrževanje spletne 

strani. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Ažurnost spletne strani. 

 

 

PP 2004006 Monografija Občine Puconci                                                                   10.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za posodobite iz tisk Monografije Občine Puconci.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

NRP 

Ažurnost Monografije Občine Puconci. 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov               19.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za prireditve v okviru praznovanja občinskega praznika v sklopu 

katerega se podeljujejo občinska priznanja in nagrada ter srečanja starejših občanov 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 

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

 kvalitetna in pravočasna priprava prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika 

 podelitev razpoložljivih sredstev občinske nagrade 

 kvalitetna in pravočasna organizacija in izvedba srečanj starejših občanov 

 

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

ciljev 

Kazalci so uspešno izvedbeni dogodki in podeljena občinska nagrada. 
 

 

PP 2004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški priznanj)                 500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki predstavljajo denarno nagrado, ki se podeli v okviru praznovanja občinskega praznika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Odlok o priznanjih Občine Puconci (UL RS, št. 43/08) 
 

 

PP 2004004 Prireditve ob občinskem prazniku               10.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki predstavljajo stroške praznovanja občinskega praznika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

NRP 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 
 

 

PP 2004005 Srečanje starejših občanov                 8.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki predstavljajo stroške srečanj starejših občanov. Na posameznega starejšega občana se 

predvideva znesek v višini 9,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 
 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                   57.500,00 EUR 

 

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 ter področje, ki zajema dejavnost, ki se nanaša na 

delovanje ožjih delov občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci (UL RS, št. 55/07) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 zagotavljanje strokovnih podlag za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

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

                                  2.500,00 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo 

skupni interesi občin. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

 članstvo občine v  SOS-u in ZOS-u. 

 

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

Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenj SOS in ZOS, se udeležuje njihovih 

predavanj, seminarjev in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega 

področja njenega delovanja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združevanje lokalnih skupnosti 

 

 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti                2.500,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne 

interese in potrebe. Občina Puconci je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja 

občin Slovenije (ZOS), kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. Članice so mestne 

občine, večina občin s sedeži  upravnih enot in mnogo manjših občin. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 

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

Občina skuša sodelovati pri komunikaciji med občinami in državnimi organi. 

 

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

ciljev 

Spremljanje vsebin združenja (udeležba na posvetih, dajanje pobud, predlogov). 

 

 

PP 2006001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)             2.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS) in 

Združenju občin Slovenije (ZOS). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 

- ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) se lokalne skupnosti lahko med seboj 

povezujejo, sodelujejo in združujejo. 
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                      20.000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Obveznosti občine za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so opredeljene v Zakonu o 

lokalni samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim 

zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti 

 učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti. 

 

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

 strokovna in pravočasna priprava gradiv za nemoteno delovanje ožjih delov občine. 

 

Kazalci so uspešna koordinacija dela med občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin. 

 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                20.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo 

dejavnosti krajevnih skupnosti (obratovalni stroški, materialni stroški, reprezentančni 

stroški,..) in sredstva za vzdrževanje posameznih objektov v krajevnih skupnostih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLA-1, 30/18) 

 

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

 skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine 

 učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 

 skrb za redno vzdrževanje domov krajevnih skupnosti 

 skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 

 

 

PP 2006004 Materialni stroški KS                20.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani so stroški za dejavnosti krajevnih skupnosti (obratovalni stroški, materialni 

stroški, reprezentančni stroški,..) in sredstva za vzdrževanje posameznih domov krajevnih 

skupnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

NRP 

Izhodišča temeljijo na okvirni porabi prejšnjih let. 

 

 

0603 Dejavnost občinske uprave                          35.0000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih krajevnim skupnostim nalagajo materialni predpisi. 

Gre za zagotavljanje sredstev za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je funkcionarjem krajevnih skupnosti omogočiti kvalitetno in nemoteno 

izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje 

organov ter stabilnost političnega sistema v občini ter prispeva k večji varnosti naših občanov. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje plačila za delovanje svetov krajevnih skupnosti.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo izvedba sej svetov 

krajevnih skupnosti. 

 

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje svetov KS. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se uporabljajo so:  

 06039001 Administracija občinske uprave 
 

 

06039001 Administracija občinske uprave               35.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva sejnine svetov krajevnih skupnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLA-1, 30/18) 

 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci (UL RS, št. 

55/07) 

 

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

 zagotavljanje sredstev za delovanje svetov krajevnih skupnosti  

 

 

 



 
 

Proračun 2020 Stran 44 
 

PP 2006003 Sejnine članov svetov krajevnih skupnosti              35.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovane so seje svetov KS (po 6 sej) v letu 2020.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Osnova za določitev višine sejnine članom svetov krajevnih skupnosti je Pravilnik o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih organov Občine Puconci. 
 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                    22.000,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru tega področja se planira izdajanje občinskega glasila Občan, stroški urednika in 

lektoriranja. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (UL RS, št. 89/02) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 izdaja občinskega glasila. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 - Programi v kulturi 

 

1803 Programi v kulturi                                                                                         22.000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izdajanje občinskega glasila Občan, stroške urednika in 

lektoriranja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 vzdrževanje sistema obveščanja javnosti 

 

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

 objava informacij občine v občinskem glasilu                                  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura               22.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje izdajanje občinskega glasila Občan, stroške urednika in lektoriranja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – 

ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – 

ZZSDT, 22/16 in 39/16). 

 

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

 informiranje občanov preko občinskega glasila 

 

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

ciljev 

Izdaja štirih številk občinskega glasila. 

 

 

PP 2018001 Izdajanje občinskega glasila - Občan              22.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 se nadaljuje z izdajo občinskega glasila Občan. Glasilo naj bi izšlo 4 x v letu 

(velika noč, poletna izdaja, ob občinskem prazniku in ob božiču). V postavki so zajeti stroški 

tehnične priprave glasila, lektoriranje ter tiskarske storitve. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (UL RS, št. 89/02) 

 

 

 

3000 NADZORNI ODBOR                                      6.500,00 EUR 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                  6.500,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Ekonomska in fiskalna administracija pokriva področje nadzora nad finančnimi tokovi Občine 

Puconci. Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ 

Občine Puconci. Nadzorni odbor opravlja nadzor skladno s pristojnostmi navedenimi v 

Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Puconci. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati 
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skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z 

namenom izboljšanja poslovanja Občine Puconci in razpolaganja s premoženjem. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 - Fiskalni nadzor 

 

0203 Fiskalni nadzor                                                                                                       6.500,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev in se nanaša na delovanje 

nadzornega odbora, 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, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in 

ugotavljati skladnost ravnanj s pravnimi predpisi ter gospodarnosti porabe javnih sredstev,  z 

namenom izboljšanja poslovanja občine in razpolaganja s premoženjem občine. 

 

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti in v skladu z letnim programom dela opravlja 

naloge nadzorovanja poslovanja občine. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora                 6.500,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah, mnenjih in priporočilih 

v postopkih nadziranja izdela končno poročilo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - 

ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18). 

 Statut Občine Puconci (UL RS, št. 91/15) 

 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Puconci (UL RS, št. 28/15) 

 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci (UL RS, št. 55/07) 

 

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

Nadzorni odbor v svojih poročilih izda obvezna priporočila in predloge. 

 

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

ciljev 

Z izvajanjem nadzorov in izdanimi priporočili zmanjšati nepravilnosti in nesmotrnosti v 

poslovanju uporabnikov javnih sredstev. 
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PP 3002001 Delovanje Nadzornega odbora                6.500,00  EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin članom nadzornega odbora v 

višini 5.500,00 EUR ter njihovo udeležbo na seminarjih in podobno v višini do 1.000,00 

EUR. Sejnine za redno sejo so določene v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 

Puconci. Predsednik nadzornega odbora prejme 223,00 EUR, ostali člani pa 112,00 EUR na 

sejo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni.          

    

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

NRP 

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 

Občine Puconci. 
 

 

 

 

4000 OBČINSKA UPRAVA                                                              7.162.597,71 EUR 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                  1.500,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev občine.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Jih ni. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov in ožjih 

delov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja 

proračuna in javne porabe. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike                                                                 1.500,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program Urejanje fiskalne politike zajema  upravljanje z javnimi financami  in 

urejanje plačilnega prometa. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega  in učinkovitega finančnega poslovanja, nadzor 

in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna, kot tudi nemoteno 

izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh, zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih 

računovodskih informacij za lažje sprejemanje odločitev  vodstva občine. 

 

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

Uravnoteženo  načrtovanje odhodkov  glede na prihodke proračuna, ki rezultirajo v čim nižjih 

stroških financiranja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politik 

 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                1.500,00 EUR 

 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se poravnavajo stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance 

- Upravi RS za javna plačila za poslovanje občine,  provizija za namenski transakcijski račun 

blagajne poslovni banki in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih  

 

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

Učinkovito upravljanje likvidnostnih sredstev in zagotavljanje sredstev za financiranje 

stroškov plačilnega prometa Občine Puconci. 

 

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

ciljev 

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine, gospodarno 

upravljanje z javnimi sredstvi, nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi neposrednih 

uporabnikov proračuna, skrb za pravočasno pripravo proračuna za prihodnje leto in nemoteno 

izvrševanje proračuna za tekoče leto, skrb za pravilno evidentiranje občinskega premoženja in 

zagotavljanje pravilnih in pravočasnih računovodskih informacij proračunskim uporabnikom 

ter vodstvu občine. 

 

 

PP 4002001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)             1.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se poravnavajo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za 

občino opravlja Uprava RS za  javna plačila, saj občine nimajo transakcijskega računa pri 

poslovnih bankah, ampak pri Banki Slovenije.  Iz te postavke se plačuje plačilni promet za 

vse neposredne uporabnike proračuna, tudi krajevne skupnosti, ter tudi negativne bančne 

obresti za stanje na računu oz. nadomestilo za stanje na računu pri poslovnih bankah. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

 

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

NRP 

Statistični podatki za pretekla obdobja. 
 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

                    43.624,05 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema dejavnosti na strokovnem področju stvarnega premoženja, 

dostopnosti do brezplačnega internetnega omrežja in drugih skupnih zadev. Zajema tudi skrb 

za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in zavarovalne premije za objekte. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07- UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40712 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS-1, 30/18) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0402 – Informatizacija uprave 

 

 

0402 Informatizacija uprave                                                                                           4.000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti za postavitev in vzdrževanje brezžičnih dostopnih točk za internet 

na območju občine Puconci in s tem nudenje internetnega dostopa za turiste. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje brezžične internetne povezave za turiste s hkratno promocijo občine in s tem 

prispevanje k zadovoljstvu le teh. 

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

Postavitev in zagon brezžičnih dostopnih točk.  

Kazalci so število prijav v brezžično omrežje ter povečanje števila turistov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 – Informacijska infrastruktura 
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04029001 Informacijska struktura                  4.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti za vzdrževanje brezžične internetne povezave za turiste s 

hkratno promocijo občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 

odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17-ZUrep-2) 

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

Zagotavljanje brezžične internetne povezave za turiste s hkratno promocijo občine in s tem 

prispevanje k zadovoljstvu le teh. 

 

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

ciljev 

Postavitev in zagon brezžičnih dostopnih točk.  

Kazalci so število prijav v brezžično omrežje ter povečanje števila turistov. 

 

 

PP 2004008 Brezžične dostopne točke WIFI                 4.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev brezžične internetne povezave za turiste oz. obiskovalce občine Puconci. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB-2004008 Brezžične dostopne točke WIFI 

 

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

NRP 

Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope 

(IPE)- WiFi4EU. 

 

0403 Druge skupne administrativne službe                                                               39.624,05 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti na področju upravljanja s premoženjem. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter zavarovanje 

 

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

 izvedba planiranih vzdrževalnih del z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti 

poslovnih prostorov 

Kazalci so izvedba tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem            39.624,05 EUR 

 

Opis podprograma 

Program zajema aktivnosti s katerimi se ureja gospodarjenje s poslovnimi prostori in se 

nanaša na redno vzdrževanje, obnovo, prenovo in tekoče investicijsko vzdrževanje le teh ter 

plačilo zavarovalnih premij za objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Zakon o poslovnih stavbah in prostorih (UL SRS, št. 18/74, 34/88, 32/00, 102/02, 

87/11) 

 

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

 skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov s katerim se ohranja 

vrednost poslovnih prostorov ter zagotavlja njihova funkcionalnost 

 gospodarno ravnanje s poslovnimi prostori v smislu čim večje zasedenosti poslovnih 

prostorov 

 

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

ciljev 

 skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, da se ohranja njihova 

vrednost oz. kondicija 

 

 

PP 4004001 Vzdrževanje poslovnih prostorov               30.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina krije obratovalne stroške el. energije ter manjša popravila, ki so potrebna za redno 

obratovanje poslovnih objektov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

 

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

NRP 

Sklenjene pogodbe. 

 

 

PP 4004003 Zavarovalne premije za objekte                   9.624,05 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina krije stroške zavarovanja za poslovne objekte. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

 

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

NRP 

Sklenjena pogodba o zavarovanju premoženja. 

 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                      624.138,08 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava  zajema dejavnost, ki se nanaša na delovanje ožjih delov občine, 

investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo, plače javnih uslužbencev, materialne 

stroške povezane z delom občinske uprave, sredstva za revizijo, sredstva za delovanje 

medobčinskega organa MIR Moravske Toplice. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 -UPB 2, 76/08, 79/09, 51710, 84/10, 

40712 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 -UPB, 13710, 59/10, 

85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17 – 

ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

 Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08, 40/12)  

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 

33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) 

 kolektivne pogodbe 

 akt o sistemizaciji delovnih mest 

 kadrovski načrt 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje strokovnih podlag za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti ter 

skupnega medobčinskega organa. 

 

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   

                                  3.200,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program zajema naloge, ki jih je v preteklosti za pomursko regijo opravljala RRA Mura in so 

po stečaju le-te bile prenesene na Razvojno agencijo Sinergija. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uspešno sodelovanje in razvoj regije. 

 

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

Sodelovanje v aktivnostih, sodelovanje pri izvajanju splošnih razvojnih nalog v pomurski 

regiji. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                 3.200,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema naloge, ki jih je v preteklosti za pomursko regijo opravljala RRA Mura in 

so po stečaju le-te bile prenesene na Razvojno agencijo Sinergija. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 

40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18) 

 

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

Uspešno sodelovanje in razvoj regije. 

 

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

ciljev 

Poravnava obveznosti za leto 2020. 

 

 

PP 2006005 Izvajanje splošnih razvojnih nalog v pomurski regiji - LAS             3.200,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se nanaša na pogodbene obveznosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

 Pogodba št. SRN-OB-SIN-2016/08 o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v 

pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 z dne 3. 6. 2016 

 Aneks za leto 2020 

 

0603 Dejavnost občinske uprave              620.938,08 EUR 

 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave, skupnega 

organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije to je MIR Moravske Toplice, 
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plačilo zavarovalnih premij, investicijska vlaganja v upravno zgradbo ter sredstva za revizijo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Namenska poraba proračunskih sredstev, tako da je izvajanje storitev zagotovljeno zakonito 

in pravočasno. 

 

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

Letni cilji so: 

 realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih v občinski upravi, kot 

skupnemu organu MIR 

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske 

uprave. 

 

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             578.789,39 EUR 

 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače delavcev občinske 

uprave in ožjih delov občin, Materialni stroški občinske uprave, Stroški za revizijo poslovanja 

občine, Tekoče vzdrževanje opreme, Nagrade dijakom in študentom, Plače delavcev za 

medobčinsko inšpekcijo, Materialni stroški medobčinske inšpekcije občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08, 40/12)  

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 

33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 

40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)  

 Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in 

redarstvo« (UL RS, št. 61/07) 

 

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

 kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in MIR-a. 

 

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

ciljev 

 tekoča izplačila plač in drugih prejemkov 

 sodelovanje z MIR Moravske Toplice 

 izbor zunanjega izvajalca za letno revidiranje in njegova izvedba 
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Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske 

uprave. 

 

 

PP 4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki           404.789,39 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, 

regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, morebitne 

solidarnostne pomoči) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna 

pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Dogovor o 

ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2019 

 

 

PP 4006003 Materialni stroški občinske uprave            106.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se zagotavljajo sredstva za: 

 nakup pisarniškega materiala,  

 nakup čistilnega materiala,  

 varovanje zgradb in prostorov,  

 naročnine na časopise, revije, priročnike ipd.,  

 izdatke za reprezentanco,  

 storitve informacijske podpore uporabnikom,  

 splošni material in storitve,  

 drobni inventar,  

 zdravniške preglede,  

 električno energijo,  

 nakup kuriva in druge stroške ogrevanja,  

 vodo in komunalne storitve,  

 odvoz smeti,  

 telefon,  

 poštnino,  

 goriva za službena vozila,  

 vzdrževanje in popravila službenih vozil,  

 zavarovalne premije za službena vozila,  

 stroške nakupa vinjet in urbane,  

 hotelske in restavracijske storitve na službenih potovanjih,  

 plačila po podjemnih pogodbah,  

 plačila za delo preko študentskega servisa,  
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 strokovno izobraževanje zaposlenih,  

 posebne davke na določene prejemke,  

 sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in  

 druge operativne odhodke. 

 

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 

 sklenjene pogodbe  

 požarni red 

 izjava o varnosti 

 

 

PP 4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine                4.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), smo dolžni zagotoviti notranjo 

revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in 

predvidena sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem za izvedbo revizije poslovanja za leto 

2019. 

 

 

PP 4006008 Tekoče vzdrževanje opreme               27.500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, druge 

opreme, licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

 pogodbe o tekočem vzdrževanju opreme 
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PP 4006010 Nagrade dijakom in študentom                 1.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Kadrovskim načrtom za leti 2020-2021 je upoštevano opravljanje obvezne prakse 

3 dijakov in 3 študentov. Sredstva so planirana za nagrade in stroške prehrane. 

 

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 

 pogodbe o opravljanju obvezne prakse 

 

 

PP 4006013 Plače delavcev za medobčinsko inšpekcijo              25.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje plač medobčinske inšpekcije in redarstva planiramo sredstva v višini 

25.000,00 EUR na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v 

organu skupne občinske uprave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Dogovor o medsebojnih razmerjih in podlage za plače javnih uslužbencev, Finančni načrt za 

leto 2020. 

 

 

PP 4006014 Materialni stroški medobčinske inšpekcije                          10.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške medobčinske inšpekcije in redarstva planiramo sredstva v višini 

10.000,00 EUR. Za potrebe nemotenega delovanja MIR se predvideva nakup še enega vozila 

v letu 2020.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Finančni načrt za leto 2020. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

                    42.148,69 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen pokrivanju izdatkov za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih 

osnovnih sredstev, zavarovanje pravne zaščite ter investicijsko in tekoče vzdrževanje v 

upravni zgradbi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 91/15 in 14/18) 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev in vzdrževanje opreme in upravne zgradbe. 

 

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

ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je namenska  poraba proračunskih sredstev za namene tega 

podprograma. 

 

Kot kazalci bodo upoštevani: 

 upoštevanje določil ZJN 

 realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja, glede na 

zagotovljena proračunska sredstva. 

 

 

PP 4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov                2.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidevajo se manjša vzdrževalna dela in beljenje upravnih prostorov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

 

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

NRP 

Ponudbeni predračuni. 
 

 

PP 4006005 Nakup opreme                 26.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predviden je nakup ergonomskih pisarniških stolov, lesenega pohištva opreme za tiskanje in 

razmnoževanje in nakup drugih osnovnih sredstev po vaseh. V okviru te postavke je planiran 

tudi nakup licenčne programske opreme (MS Windows, Office). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB-4006005 Nakup opreme 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 

NRP 

Sklenjene pogodbe in ponudbeni predračuni. 
 

 

PP 4006009 Zavarovalne premije za upravne objekte                   3.237,81 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina krije stroške zavarovanja za upravne objekte. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

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

NRP 

Sklenjena pogodba o zavarovanju premoženja. 

 

 

PP 4006015 Gradnja garažnih prostorov                  7.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Puconci je leta 2010 zgradila garažne prostore z arhivom, v letu 2015 in 2016 zgradila 

garažne in društvene prostore za potrebe KS Puconci ter v letu 2017 je izvedla še nadstreške 

za avtomobile. V letu 2020 Občina želi za te objekte pridobiti uporabno dovoljenje.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB-4006015 Gradnja garažnih prostorov 

 

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

NRP 

Stroški dokumentacije PID se ocenjuje na 5.000,00 EUR. 

 

 

PP 4006018 Zavarovanje pravne zaščite                  3.910,88 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina krije stroške zavarovanja pravne zaščite po pogodbi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je ni. 

 

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

NRP:  

Sklenjena pogodba o zavarovanju pravne zaščite. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH       120.000,00 EUR 

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                    6.000,00 EUR  

 

PP 4007001  Usposabljanje enot in služb civilne zaščite                                                  1.000,00 EUR    

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Izobraževanje in usposabljanje s področja civilne zaščite (posveti na področju regije, 

izobraževanja ICZR IG). 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč 
 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Strokovna usposobljenost članov enot in štaba CZ. 

Merljivi kazalci: sprotno financiranje usposabljanj. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Izobraževanje s področja CZ  v obsegu predvidenih sredstev. 

Merljivi kazalci: Financiranje vseh izobraževanj s področja CZ v tekočem letu. 

 

 

PP 4007002  Opremljanje enot in služb civilne zaščite                                                     5.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Nabava opreme s področja civilne zaščite za opremljenost štaba in enot CZ. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji  

Strokovna opremljenost enot in služb CZ. 

Merljivi kazalci: sprotno financiranje nabav. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji: LETNI  

Opremljanje enot CZ v obsegu predvidenih sredstev. 

Merljivi kazalci: Financiranje vseh nabav s področja CZ v tekočem letu. 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                             114.000,00 EUR  

 

V prilogi so tudi kriteriji sofinanciranja programov požarnega sklada in požarne varnosti za 

leto 2020. 
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PP 4007003  Delovanje gasilskih društev                            40.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev na podlagi Kriterijev za sofinanciranje programov 

požarnega sklada in požarne varnosti občine Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Zakon o varstvu pred požarom 

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč,  

 Kriteriji za sofinanciranje programov požarnega sklada in požarne varnosti občine 

Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sprotno financiranje dejavnosti gasilskih društev v obsegu predvidenih sredstev.  

Merljivi kazalci: sofinanciranje vseh vlog, katere vložijo prostovoljna gasilska društva. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji  

Financiranje dejavnosti gasilskih društev v obsegu predvidenih sredstev. 

Merljivi kazalci: sofinanciranje vseh vlog, katere vložijo prostovoljna gasilska društva. 

 

 

PP 4007004  Dejavnost občinske gasilske zveze               32.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti gasilske zveze na podlagi Kriterijev za sofinanciranje programov 

požarnega sklada in požarne varnosti občine Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Zakon o varstvu pred požarom 

 Kriteriji za sofinanciranje programov požarnega sklada in požarne varnosti občine 

Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sprotno financiranje dejavnosti gasilske zveze Puconci v obsegu predvidenih sredstev.  

Merljivi kazalci: financiranje celotne dejavnosti. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji: 

Financiranje dejavnosti gasilske zveze v obsegu predvidenih sredstev. 

Merljivi kazalci: financiranje dejavnosti na letni ravni. 
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PP 4007005  Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme  

                                                                                            28.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sofinanciranje nakupa gasilske opreme in gasilskih vozil prostovoljnih gasilskih društev na 

podlagi Kriterijev za sofinanciranje programov požarnega sklada in požarne varnosti občine 

Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Zakon o varstvu pred požarom 

 Uredba o požarni taksi 

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč,  

 Kriteriji za sofinanciranje programov požarnega sklada in požarne varnosti občine 

Puconci  

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sprotno sofinanciranje vseh nabav prostovoljnih gasilskih društev v obsegu predvidenih 

sredstev in namensko razdelitvijo požarne takse. 

Merljivi kazalci: sofinanciranje vseh nabav na vsako-letni ravni. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sofinanciranje nabav prostovoljnih gasilskih društev preteklih in tekočega leta v obsegu 

predvidenih sredstev in namensko razdelitvijo požarne takse 

Merljivi kazalci: sofinanciranje nabav prejšnjih let in tekočega leta . 

 

 

PP 4007006  Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov                             7.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sofinanciranje investicij in investicijskih vzdrževanj gasilskih domov prostovoljnih gasilskih 

društev na podlagi Kriterijev za sofinanciranje programov požarnega sklada in požarne 

varnosti občine Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Zakon o varstvu pred požarom 

 Kriteriji za sofinanciranje programov požarnega sklada in požarne varnosti občine 

Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sprotno sofinanciranje vseh investicij prostovoljnih gasilskih društev v obsegu predvidenih 

sredstev  

Merljivi kazalci: sofinanciranje vseh investicij na vsako-letni ravni. 
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Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sofinanciranje investicij prostovoljnih gasilskih društev tekočega leta v obsegu predvidenih 

sredstev. 

Merljivi kazalci: sofinanciranje investicij tekočega leta. 

 

 

PP 4007010  Sofinanciranje zemljišč za potrebe PGD                                 3.000,00 EUR 

 

V okviru te proračunske postavke se planira nakup zemljišč za PGD Kuštanovci. Plačilo bo 

izvedeno iz sredstev stavbnih zemljišč. 

 

 

PP 4007011  Nakup orodnega vozila za Prosečko vas                                 4.000,00 EUR 

 

Pri tej postavki se planira financiranje iz sredstev stavbnih zemljišč Prosečke vasi. 
 

 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                          1.500,00 EUR 

 

08029001 Prometna varnost                                   1.000,00 EUR  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih in Zakon o pravilih cestnega 

prometa. 

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

Sofinanciranje programom in dejavnost, ki vplivajo na povečanje znanja o varnosti v cestnem 

prometu 

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

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog 

preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu. Kot določa zakonodaja, svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu 

svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo 

izvajanje, skrbi za izvajanje prometne vzgoje, izobraževanje izdajanje in razširjanje prometno 

vzgojnih publikaciji in  drugih gradiv. 

 

 

PP 4008001  Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                       1.000,00 EUR 

 

Predvidena sredstva so namenjena za programe varstva v prometu za delovanje in izplačilo 

sejnin na tem področju v letu 2020. 
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08029002 Notranja varnost                                      500,00 EUR  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o policiji 

 Statut Občine Puconci  

 

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

Varnostni svet je projekt partnerskega sodelovanja med Občino Puconci in PU Murska 

Sobota, Policijsko postajo Murska Sobota. Varnostni sosvet obravnava in analizira varnostne 

razmere, oblikuje strategije za odpravljanje vzrokov izvaja projekte za zagotavljanje varnosti. 

 

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

ciljev 

Preventivni opozorilni ukrepi glede varnosti v cestnem prometu v občini, obravnava in 

predlaga ukrepe za odpravo vandalizma. Opozarja občane pred vlomi v objekte in vozila, pred 

tatvino avtomobilov.  

Informira Občinski svet o varnosti v občini.  

 

 

PP 4008002  Delovanje sosveta za varnost                                500,00 EUR 

 

Sredstva  se predvidevajo za izplačilo sejnin za seje sosveta v letu 2020. 

Podlaga za izplačilo je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci. 

 

 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                                   69.500,00 EUR 

 

10039001 Povečanje zaposljivosti                              69.500,00 EUR  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

 Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS 

 Zakon o štipendijah 

 Pravilnik o financiranju javnih del 

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

Cilj programa je predvsem v  zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z 

vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev 

iz javnih del v redno zaposlitev. Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne 

zaposljivosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občina je na področju dela in delovnih pogojev usmerjena v zagotavljanje sredstev za 

sofinanciranje aktivne politike zaposlovanja, predvsem starejših in mlajših iskalcev 

zaposlitve, kar pomeni sofinanciranje zaposlitve preko programov javnih del.   

 

 

PP 4010001  Sredstva za plače – javna dela                      20.000,00 EUR 

 

Za javna dela v upravi v letu 2020 planiramo sredstva za plače za dva delavca, enega 

predvidevamo s VII. stopnjo in enega s V. stopnjo izobrazbe. 

 

 

PP 4010003  Stroški javnih del v komunali                     18.000,00 EUR 

 

Za javna dela v komunali, katerih izvajalec je JKP Püngrad d.o.o. se planira vključitev 10 

delavcev, predvidevamo odstotek sofinanciranja v višini 15% ter regrese. Za te namene ter 

morebitno nabavo potrebne opreme predvidevamo 18.000,00 EUR. 

 

 

PP 4010004  Stroški javnih del v kulturi                                                                       4.500,00 EUR 

 

V okviru stroškov javnih del v kulturi smo predvideli sofinanciranje enega javnega delavca 

vključenega v PIŠK M. Sobota in enega javnega delavca v ustreznem proporcionalnem deležu 

vključenega v Krajinskem parku Goričko. 

 

 

PP 4010005  Stroški javnih del v sociali                                                                   13.500,00 EUR 

 

Za sofinanciranje stroškov javnih del v sociali predvidevamo 13.500,00 EUR. 

 

Program javnih del v letu 2019 na področju sociale je bil izvajan v naslednjih zavodih: 

 

1. Mozaik, društvo za socialno vključenost, Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota 

Vključena je 1 oseba z V. stopnjo izobrazbe. 

 

2. Slovenska Filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta 

Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

Vključena je ena oseba  s V. stopnjo izobrazbe. 

 

3. Škofijski karitas Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4a, 9000 Murska Sobota  

Vključena je ena oseba  z II. stopnjo izobrazbe. 

 

4. Kocljevina - Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb 

Prosenjakovci, Prosenjakovci 67C, 9207 Prosenjakovci. 

Vključena je ena oseba  s V. stopnjo izobrazbe. 
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5. Zavod korak naprej Murska Sobota, socialno podjetje Cvetkova ulica 2f, 9000 

Murska Sobota  

Vključena je ena oseba  s IV. stopnjo izobrazbe. 

 

6. Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad  

V programu so zaposlene osebe iz občin Krajinskega parka Goričko. Plače in regres se 

porazdeli na 12 enakih deležev (11 občin + JZKPG). Sorazmerni delež se zaračuna 

občini iz katerih prihajajo zaposleni. Sorazmerni delež za Občino Puconci znaša 

884,37 EUR. 

 

 

PP 4010007 Stroški javnih del v osnovni šoli Puconci                                                   13.500,00 EUR 

 

Za sofinanciranje stroškov javnih del v sociali predvidevamo 13.500,00 EUR. 

 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                              113.527,24 EUR 

 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu                          35.000,00 EUR  

 

PP 4011008  Regresiranje zavarovanj posevkov                      25.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva v višini 25.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za 

zavarovanje kmetijske proizvodnje. Dodeljena bodo na podlagi javnega razpisa.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016)  

 Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/19) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji  

Razdelitev sredstev v enakem obsegu. 

Merljivi kazalci: odvisno od prejetih vlog. 

 

 

PP 4011012  Regresiranje nakupa apnenčeve moke                            8.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva v višini 8.000,00 EUR so namenjena za podporo ohranjanju oziroma povečevanju 

rodovitnosti tal, za sofinanciranje nakupa apnenih gnojil za apnenje tal in se bodo dodeljevala 

na podlagi javnega razpisa v letu 2020.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016)  

 Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/19) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Razdelitev sredstev v enakem obsegu. 

Merljivi kazalci: odvisno od prejetih vlog.   

 

 

PP 4011015 Regresiranje analiz zemlje in gnojilnih načrtov                           2.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje analize zemlje in se bodo 

dodeljevala na podlagi javnega razpisa v letu 2019. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016)  

 Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/19) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Razdelitev sredstev v enakem obsegu. 

Merljivi kazalci: odvisno od prejetih vlog. 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                           14.500,00 EUR  

        

PP 4011004  Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju                          9.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva v višini 9.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje društvene dejavnosti, in sicer 

za društva in zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi ter za 

lovske družine. Sredstva bodo dodeljena na podlagi prispelih vlog na javni razpis. V okviru te 

postavke so planirana tudi sredstva, ki niso bila nakazana v letu 2018 in sicer v višini 7.158,00 

EUR. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016)  

 Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/19) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji  

Zagotoviti boljše  in kvalitetne pogoje za delovanje društva s področja kmetijstva in lovskih 

družin. 

Merljivi kazalci: odvisno od prejetih vlog. 
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PP 4011013 LAS Goričko                               3.500,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Po pogodbi med Občino Puconci in  Sinergijo obstaja še obveznost Sofinanciranja delovanja 

razvojne agencije Sinergija po Pogodbi LAS goričko 2020/PU.  Pogodba je bila sklenjena leta 

2016, po aneksu za leto 2019 je znašala obveznost na letni ravni 3.428,07 Eur.  

 

 

PP 4011021  Izobraževanje za kmetijstvo                              2.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sofinanciranje stroškov predavanj in izobraževanj v kmetijstvu. 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Spodbujanje razvoja in izobraževanje v kmetijstvu. 

Merljivi kazalci: udeležba na izobraževanjih. 

 

11029003 Zemljiške operacije                                3.000,00 EUR  

 

PP 4011005  Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov                                3.000,00 EUR                          

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov (ravnanje 

zemljišča, strojne storitve ipd.). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016)  

 Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/19) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Zagotavljanje sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 

Merljivi kazalci: razdelitev sredstev v enakem obsegu oziroma odvisno od prejetih vlog. 

 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga                                   28.000,00 EUR  

 

PP 4011002  Neposredna plačila v kmetijstvo                           25.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 

zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev); za 

komasacijo (zaokrožitev) kmetijskih in gozdnih zemljišč; za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na 

kmetiji – de minimis; za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in 

nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016)  

 Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/19) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Je spodbujanje razvoja, ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, ter trajnostno ohranjanje  

podeželja, kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine. 

Merljivi kazalci: Razdelitev sredstev v enakem obsegu oziroma odvisno od prejetih vlog. 

 

 

PP 4011019  Spodbujanje živinoreje                                                      3.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sofinanciranje stroškov analiz zgodnjega ugotavljanja brejosti pri govedu iz vzorcev mleka 

(izvajanje testa za brejost Kmetijski gozdarski zavod Murska Sobota). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pogodba o sofinanciranju zgodnje ugotavljanje brejosti krav iz vzorcev mleka 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Spodbujanje in ohranjanje živinoreje na podeželju.  

 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov                                   4.000,00 EUR  

 

PP 4011014 Letalska obramba pred točo                 4.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti projekta obrambe pred točo v SV 

Slovenije.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pogodba o sofinanciranju 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Obramba podeželja pred točo. 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali                                 13.027,24 EUR  

 

PP 4011006  Zavetišča za živali                  8.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Iz te postavke so sredstva namenjena za plačilo obveznosti za odlov, namestitev in oskrbo 

zapuščenih oziroma najdenih živali v času bivanja v zavetišču. Prav tako so sredstva 

namenjena za plačilo najema dveh boksov v zavetišču, kar je določeno glede na število 
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registriranih psov v občini; na vsakih 800 registriranih psov v občini, eno mesto (boks) v 

zavetišču. Občina Puconci je dolžna zagotoviti dva boksa. Najemnina dveh boksov mesečno 

znaša 286,70 EUR brez DDV. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dejavnost se izvaja v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve 

zapuščenih živali z Malo hišo, zavetiščem za živali d.o.o., Tešanovci. 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

S kastracijo oziroma sterilizacijo psov in mačk lahko naredimo največ za njihovo zdravje.  

S posegoma izničimo in bistveno zmanjšamo nastanek določenih bolezni in preprečimo 

prekomerno razmnoževanje živali, ki vodi v njihovo zavrženje ali potepuštvo. 

 

 

PP 4011016  Poraba za gospodarjenje z divjadjo                                             2.182,20 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Občina Puconci je v letu 2019 prejela iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo skupaj 2.182,20 EUR. Podobni znesek se pričakuje tudi v letu 2020. Nakazana 

sredstva se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje 

ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

To področje ureja Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Občini Puconci. 

 

 

PP 4011017  Poraba iz naslova koncesijske dajatve za gozdove                                     2.845,04 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Nakazilo koncesijske dajatve za gozdove pripada občinam v skladu z 10. a členom Zakona o 

Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, 8/10). Posamezna 

občina, v kateri ležijo gozdovi in so v lasti RS in z njimi gospodari sklad, prejme sorazmerni 

del od skupne realizacije posekanega in prodanega lesa po tržni vrednosti. Ta sredstva se 

izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za 

gradnjo infrastrukture lokalnega pomena (za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov). 

V letu 2020 se pričakuje podobni znesek. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

 

 

PP 4011020  Društvo za varstvo živali                                                 1.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Iz te postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje dveh zaposlenih oseb  na Društvu za 

zaščito živali Pomurja, Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o sofinanciranju zaposlitev dveh oseb. 

 

 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                     16.000,00 EUR  

 

PP 4011007  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                          16.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Višina pristojbine je določena na podlagi metodologije, ki jo določa Uredba o pristojbini za 

vzdrževanje gozdnih cest.  

 

Sredstva iz te postavke so namenjene za realizacijo programa vzdrževanja gozdnih cest, za 

katerega skrbijo Zavod za gozdove Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter občina.  

 

Izbrani izvajalec za vzdrževanje gozdnih cest prevzame dela, ki so opredeljena v letnem 

programu del Zavoda za gozdove. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih. 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Zagotavljanje sredstev za urejanje in vzdrževanje gozdnih cest. 

 
 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN       5.000,00 EUR 

 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                                             5 .000,00 EUR  

 

 

PP 4012004 Polnilne postaje za električna vozila                            5.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

V tej postavki so sredstva namenjena za naložbo v sodobno možnost polnjenja električnih 

vozil in nudenje tovrstne storitve potencialnim turistom. Investicija bo predstavljala 

postavitev 2 (dveh) polnilnih postaj v naselju Bodonci (Pošta) in Bokrači (Kmetija Tremel) z 

vsemi priključki, katerih vrednost znaša 16.300,00 EUR od tega 6.000,00 EUR nepovratnih 

sredstev  letu 2019 ter 5.000,00 EUR v letu 2020. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude 
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Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Povečanje števila obiskovalcev oz. turistov z dodatno ponudbo polnilnih postaj, ki se vse bolj 

širijo. 

Merljivi kazalci: število polnjenj na polnilni postaji. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Postavitev polnilnih postaj. 

Merljivi kazalci: postavljene polnilne postaje. 

 

 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE     

       2.156.986,50 EUR 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                1.011.500,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje obsega krpanje udarnih jam, vzdrževanje bankin, talne signalizacije, dela 

na vzdrževanju cestnih objektov (npr. obnova mostov), čiščenje odtokov, odstranjevanje 

motečega zelenja ob cestah. Pod tekočim vzdrževanjem je zajeta tudi zimska služba. Zimska 

služba obsega posipanje (soljenje, peskanje), pluženje, zimsko hladno krpanje udarnih jam, 

postavitev in odstranitev obcestnih snežnih kolov. Z ozirom na razpoložljiva sredstva bo 

izdelan prioritetni seznam del oz. odsekov glede na stanja cestišč ter gostoto prometa.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varnosti cestnega prometa 

 Zakon o cestah 

 Gradbeni zakon  

 Zakon o varstvu okolja 

 Odlok o občinskih cestah 

 

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

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, omogočanje 

varnega prometa, ohranitev tehnične in varnostne lastnosti, zaščita cest pred škodljivimi vplivi 

cestnega prometa ter ohranjanje urejenega videza cest.  

 

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

ciljev:  

Opredeljeni v obrazložitvah PP. 

 

PP 4013001  Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)                                810.000,00 EUR                       

 

Iz te postavke so sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih cest v višini 800.000,00 EUR 

ter 10.000,00 EUR za splošne stroške in storitve.  
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PP 4013002  Tekoče vzdrževanje javnih poti                                                                 165.000,00 EUR 

 

Iz te postavke so sredstva namenjena za vzdrževanje javnih poti v višini 165.000,00 EUR. 

 

 

PP 4013008 Tekoče vzdrževanje cest v romskih naseljih                                                  1.500,00 EUR 

 

Iz te postavke so sredstva namenjena za vzdrževanje romskih cest v višini 1.500,00 EUR. 

 

 

PP 4013097  Tekoče vzdrževanje – sanacija malih plazov                                             35.000,00 EUR 

 

Iz te postavke so sredstva namenjena za vzdrževanje javnih poti v višini 35.000,00 EUR.   

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                  1.047.486,50 EUR 

 

Opis podprograma 

Zajema obnove, gradnje in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji 

državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, 

študije, projektne naloge, projekte ureditve oz. sanacije posameznih odsekov cest in nadzor 

nad izvedbo del. 

 

Zakonske podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega 

prometa, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Zakon o graditvi objektov, Zakon 

o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 

rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

javnih cestah. 

 

Cilj podprograma 

Izboljšanje in zagotavljanje obnove ter rekonstrukcije občinskih in državnih cest, da je 

omogočen varen promet, izboljšanje prometne varnosti, udeležencev v prometu tudi pešcev in 

kolesarjev, zagotavljanje prevoznosti oz. dostopnosti, ohranjanje prometne, tehnične in 

varnostne lastnosti, zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

 

                      

PP 4013009 Investicijski nadzor cest                                                                                 6.000,00 EUR 

 

Iz te postavke so sredstva namenjena stroškom strokovnega nadzora nad ureditvijo, obnovo, 

rekonstrukcijo in vzdrževanjem občinskih cest v Občini Puconci. 

 

 

PP 4013010  Projektna dokumentacija za ceste                                                              10.000,00 EUR 

 

V tej postavki so sredstva rezervirana za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev cest, 

pločnikov in kolesarskih poti na območju Občine Puconci ter drugih projektov povezanih z 
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prometno infrastrukturo. V letu 2020 je predvidena izdelava izvedbenega načrta za ureditev 

lokalne ceste LC 333231 (Polana – Gorica) skozi naselje Gorica od gasilskega doma proti 

naselju Polana, z razširitvijo vozišča, gradnjo pločnika, odvodnjavanja in javno razsvetljavo. 

 

PP 4013034 JP –  Krčije – komunalna ureditev                                                              20.000,00 EUR 

 

Opis PP: Občina Puconci je v letu 2018 naročila  izdelavo OPPN (Občinski podrobni 

prostorski načrt) za območje stanovanjskega naselja »Krčojne« v Puconcih. Ker se v letu 

2020 planira sprejetje OPPN-ja, potem se bo izvedla parcelacija parcel za predvideno javno 

cesto in posameznih zemljišč in nato bo potrebna izdelava projektne dokumentacije 

(20.000,00 EUR) in pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev te soseske. 

Sama investicija, katera je predvidena v letih 2021 in 2022, bo zagotavljala izgradnjo ceste s 

pločnikom, komunalno opremo z vso javno gospodarsko infrastrukturo v skladu z veljavno 

zakonodajo, vse za potrebe stanovanjske soseske, katere izgradnjo bo financirala tudi Kema 

Murexin Puconci. 

 

Cilj PP: Širitev naselja Puconci kot središča Občine Puconci in s tem privabljanje družin vseh 

starosti, saj jim naselje ponuja vse življenjske potrebe; kot so vrtec, šola, zdravstvo, trgovine, 

pošta in tudi delo. Zvišati želimo kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko 

na obravnavanem območju in razširja možnosti za razvoj tega področja.  
 

PP 4013070 Pločniki Brezovci – Lemerje                                                                        10.000,00 EUR 

 

V tej postavki so za leto 2020 sredstva rezervirana za izdelavo projektne dokumentacije za 

izgradnjo oz. ureditev hodnikov za pešce in kolesarje ob regionalni cesti R3-715 od konca 

naselja Brezovci do naselja Lemerje (Panvita). Ker je v letu 2020 in 2021 predvidena 

rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Brezovci z ureditvijo pločnikov, bodo ti predvideni 

pločniki predstavljali navezavo z že predvidenimi obstoječimi pločniki v naselju Brezovci, s 

tem pa se bo povečala varnost peščev in kolesarjev. Projektna naloga je že izdelana in poslana 

na DRSI, potrebno je še soglasje in projektna dokumentacija se lahko začne izdelovat. 

 

PP 4013072 - Ureditev javnih poti v Občini Puconci                                                      70.000,00 EUR 

 

V tej postavki so sredstva rezervirana za ureditev in asfaltiranje javnih poti na območju 

Občine Puconci. Za leto 2020 se predvidi ureditev JP 834241 – Poznanovci proti HŠ 69 v 

dolžini 2015 m, JP 833311 Bodonci Vučak v dolžini 195 m; JP 835351 Lemerje Ritlop v 

dolžini 143 m, JP 835071 Mačkovci Lepoša v dolžini 110 m, JP 834911 Kuštanovci Smodiš v 

dolžini 249 m, JP 835241 Otovci Prosič v dolžini 45m. Predvideno je tudi plačilo cca 

27.000,00 del izvedenih v letu 2019. 
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PP 4013084 Ureditev ceste RC R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 5+000 do km 6+000 

skozi naselje Gorica in od km 7+000 do km 7+970 skozi naselje Brezovci    

                                                                                                                                         539.486,50 EUR 

 

V tej postavki so sredstva namenjena za ureditev regionalne ceste, pločnikov ter avtobusnega 

postajališča skozi naselje Gorica in Brezovci. Glede na podpisan sporazum o sofinanciranju 

št. 2431-17-001395/0 mora Občina Puconci za naselje Gorica zagotoviti naslednja sredstva: 

za rekonstrukcijo ceste, izgradnja pločnika, cestna razsvetljava, izvedba in prestavitev ter 

zaščita komunalnih infrastrukturnih vodov se investicija ocenjuje na 891.763,71 EUR z DDV 

(od tega 166.920,35 EUR strošek Občine), za nadzor se ocenjuje na 33.682,73 EUR z DDV 

(od tega 5.919,71 EUR strošek Občine) in za splošne stroške povezane z pridobitvijo 

zemljišč pa 8.940,00 EUR (od tega 1.550,00 EUR strošek Občine). 

Za naselje Brezovci pa: rekonstrukcija ceste, izgradnja dveh mostu, podpornega zidu ob 

potoku, izgradnja pločnika, cestna razsvetljava, izvedba in prestavitev ter zaščita komunalnih 

infrastrukturnih vodov) se ocenjuje na 2.182.084,49 z DDV (od tega 347.312,50 EUR 

strošek Občine), za nadzor 79.813,46 EUR z DDV (od tega 12.423,94 EUR strošek 

Občine) in za splošne stroške povezane z pridobitvijo zemljišč pa 8.330,00 EUR (od tega 

5.360,00 EUR strošek Občine). 

Investicija se bo financirala tudi iz 21. člena ZFO-1 in sicer v višini 378.710,00 EUR 

nepovratnih sredstev in 153.866,50 EUR povratnih sredstev. 
 

PP 4013092 LC 333231 Polana - Gorica                                                                       150.000,00 EUR 

 

Občina je v letu 2019 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za asfaltiranje ceste (I. faza) od 

konca naselja Gorica proti naselju Polana (MO M. Sobota) v dolžini 1.180 m. Ker je 

asfaltiranje predvideno v začetku decembra, zato bo za izvedena dela realizacija plačila v letu 

2020. Prav tako je v letu 2020 predvidena obnova ceste II. faza (nadaljevanje iz I. faze), ki 

predstavlja obnovo ceste (asfaltiranje) z razširitvijo, ureditev odvodnjavanja in novogradnjo 

pločnikov proti križišču (gasilski dom Gorica) v dolžini 325 m. Investicija se bo delno 

financirala tudi iz 21. Člena ZFO-1 in sicer v  višini 35.488,50 EUR povratnih sredstev. 

 

 

PP 4013095 Obnova lokalnih cest                                                                                 162.000,00 EUR 

 

V tej postavki se za leto 2020 predvidi realizacija plačila za obnovo lokalne ceste LC 333140 

Puconci – Vaneča (Benkotehna) iz leta 2019. 

 

 

PP 4013096 Obnova ceste od Moščanec proti ČN Kuštanovci – romsko naselje  

                                                                                                                                          80.000,00  EUR 

 

V letu 2020 se glede na predvideno sofinanciranju projektov osnovne komunalne 

infrastrukture v romskih naseljih s strani MGRT, predvidi obnova (asfaltiranje) ceste od 

Moščanec proti čistilni napravi Kuštanovci – romsko naselje v dolžni cca. 1.420 m. Vrednost 

investicije se ocenjuje na 80.000,00 EUR od tega 100 % nepovratnih sredstev. 



 
 

Proračun 2020 Stran 76 
 

13029004 Cestna razsvetljava                                                                                           98.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo porabe električne 

energije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 

 

Zakonske podlage  

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega 

prometa, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Zakon o 

prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 

cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

Cilj podprograma 

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z 

posodobitvijo javne razsvetljave zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje 

svetlobnega onesnaževanja. 

                                                   

                        

PP 4013011  Stroški javne razsvetljave                                                                            63.000,00 EUR 

 

V tej postavki so predvideni stroški za plačilo porabe električne energije javne razsvetljave v 

višini 40.000,00 EUR ter stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave v višini 23.000,00 

EUR. 

 

 

PP 4013012 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave                          35.000,00 EUR 

 

V tej postavki se glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja predvidi 

posodobitev in modernizacija javne razsvetljave na območje občine Puconci. 

Doda se nov konto (projektna dokumentacija), kjer je v skladu z Uredbo potrebno izdelati 

načrt razsvetljave in posredovati na ministrstvo in inšpektoratu pristojno za varstvo okolja. 

 

 

 

 

14 GOSPODARSTVO                              249.758,21 EUR 

 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                        106.206,21 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Dom borcev na Vaneči obnavljamo po fazah in je že uvrščen v NRP, vendar smo ga zaradi 

lažje prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev na novo definirali in 

preimenovali v HOSTEL VANEČA. V letu 2018 je bila planirana obnova strehe, ki pa zaradi 

objektivnih razlogov ni bila izvedena, prenesli smo jo v leto 2019, vendar je bil medtem 

izdelan projekt celovite obnove doma, ki vključuje tudi zamenjavo strehe. Projekt je bil 

prijavljen na javni poziv za sofinanciranje skupine LAS Goričko, kjer smo bili uspešni in 

pridobili nepovratna sredstva v višini 73.996,21 Eur. Tako se bo projekt obnove doma izvajal 
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pod imenom HOSTEL VANEČA v obdobju od 2020 do 31.12.2021. Glavni namen in vsebina 

obnove je izgradnja mladinskega hostla s 14 ležišči, ki bodo služila za prenočevanje različnih 

ciljnih skupin obiskovalcev, predvsem športnikov, mladine pohodnikov, skavtov, kolesarjev 

in drugih. Gre za nizkocenovne nočitvene kapacitete s katerimi bomo privabili predvsem 

mlajšo generacijo. Končni cilj projekta je vključitev doma v celovito turistično ponudbo 

občine kot nov turistični produkt. Od skupne vrednosti projekta predstavljajo 73.996,21 Eur 

ali 70 % nepovratna sredstva, razlika v višini 32.210,00 Eur pa so lastna sredstva, v katerih so 

upoštevana tudi sredstva iz naslova prejete zavarovalne premije v letu 2018 v višini 4.166,00 

eur. 

 

 Zakonske in druge pravne podlage 

 Pogodba o upravljanju  

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 vključitev doma v celovito turistično ponudbo Občine 

Merljivi kazalci: število obiskovalcev. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Pridobitev 14  ležišč za možnost prenočitve kolesarjev in popotnikov. 

Merljivi kazalci: število oddanih nočitev. 

 
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                         143.552,00 EUR  

 

 

PP 4014001  Sofinanciranje programov turističnih društev                            7.100,00 EUR              

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva na postavki se namenjajo za izvajanje redne dejavnosti, organizacijo prireditev, 

sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami, izobraževanje, promocijski material, projekti 

in urejanje javnih površin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini 

Puconci  

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Zagotavljanje razvoja turistično društvene  ponudbe na območju občine Puconci, organizacija 

odmevnih turističnih prireditev in skrb za čisto in urejeno okolje in javne površine. 

Merljivi kazalci: število sodelujočih društev in višja kakovost turističnih projektov. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na 

področju turizma v letu  2020 

Merljivi kazalci: letni program turizma 
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PP 4014006  Sofinanciranje delovanja Razvojnega zavoda Občine Puconci             119.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Gre za sredstva za zagotavljanje osnovne dejavnosti Razvojnega zavoda Občine Puconci. Po 

odloku o ustanovitvi zavoda je namreč občina prenesla naloge za razvoj področij kulture, 

športa, turizma in razvoja podeželja na zavod, v skladu z zakonom o zavodih pa je 

ustanovitelj zavoda dolžan zagotoviti sredstva za delovanje zavoda. To je eden od virov 

financiranja, drugi viri so še pridobivanje sredstev zavoda s prodajo storitev na trgu in 

donacije ali drugi prispevki. Pri razumevanju te postavke je potrebno tudi upoštevati, da so v 

njej zajeti tudi vsi obratovalni stroški javnih objektov, ki jih ima zavod v upravljanju po 

pogodbi, torej stroški Spominskega doma Št. Küzmiča in Doma borcev in mladine na Vaneči. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zavodih (Ur. list RS št. 12/91) 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Ur. list RS št. 

106/05) 

 Statut javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 razvoj področij kulture, turizma in športa v občini 

Merljivi kazalci: število turističnih produktov, število domačih in tujih gostov 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 letni programi kulture, turizma in športa 

Merljivi kazalci: število društev in klubov, število prireditev in dogodkov 

 

 

PP 4014008  Delovanje Pomurske turistične zveze                            1.252,00 EUR         

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Predmet pogodbe o sodelovanju med PTZ in Občino Puconci se nanaša na sofinanciranje 

realizacije programov dejavnosti PTZ za leto 2020 in sicer: Informiranje in obveščanje o 

aktualnih dogodkih, objavah in razpisih, izobraževanju namenjenih turističnim društvom in 

posameznikom, promociji skupne turistične ponudbe in pospeševanju razvoja turističnih 

produktov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba in aneks za leto 2020 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 pospeševanje razvoja turizma v občini in regiji 

Merljivi kazalci: število turističnih produktov 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

realizacija letnega plana 

Merljivi kazalci: število gostov in nočitev na območju Občine Puconci 
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PP 4014009  Delovanje Zveze kulturnih in turističnih društev občine Puconci              8.200,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva na postavki se namenjajo za pokrivanje funkcionalnih stroškov Zveze (sejnine, 

materialni stroški,…) ter za financiranje projektov in prireditve, ki jih organizira ZKTD, npr. 

prireditev ob občinskem prazniku, ob kulturnem prazniku 8. februarja in dobrodelni koncert 

ter za promocijo društev, zveze in občine. 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini 

Puconci  

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

V Zvezo povabiti in vključiti čim več društev z enako oz. sorodno dejavnostjo in ustvariti 

promocijsko turistični  aranžma, ki bo vključeval vsa društva. Poskrbeti za večjo turistično 

ponudbo občine, za odmevne in kakovostne prireditev ob državnih in občinskih praznikih. 

 

Merljivi kazalci: število društev včlanjenih v Zvezo, sodelovanje z lokalnimi ponudniki 

turističnih storitev in  enotni promocijski produkt, ki bo predstavljal  Občino, Zvezo in 

društva. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na 

področju turizma v letu  2020 

 

Merljivi kazalci: letni program turizma 

 

 

PP 4014032 Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih                                                 8.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Gre za skupni projekt v sopartnerstvu z Razvojno agencijo Sinergija, Občino Beltinci, 

Moravske Toplice in mestno Občino Murska Sobota. Cilj projekta je vzpostaviti enotni sistem 

izposoje mestnih koles (električnih in navadnih), ureditev postajališč za kolesa s polnilnicami, 

nadalje poenotiti sistem izposoje in obračunavanja uporabnine. Občina Puconci je v projektu 

zastopana s polnilno postajo za tri električna in dve navadni kolesi, postaja bo locirana pri 

občinski zgradbi. 

 

V skupnem proračunu stroškov je predvideno sofinanciranje s strani evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja v višini 19.056,41 EUR (68 %), razlika 8.928,32 EUR pa so lastna 

sredstva, ki jih mora zagotoviti investitor. Projekt se bo po planu realiziral v letu 2019. 

Planirana sredstva za leto 2020 pa so namenjena deloma za izobraževanje in promocijo 

(manjši delež ocenjeno cca 1.600-2.000 eur, razlika pa za postavitev nadstreška nad postajo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

4. javni razpis LAS Goričko za podukrep 19.3.-Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih 

Odločba MKGP o pravici do sredstev št. 33154-1055/2018/7 
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Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 vzpostaviti dolgoročni sistem trajnostne mobilnosti 

Merljivi kazalci: število izposoj električnih in navadnih koles v enem letu. 

 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Postavitev polnilne postaje 

Merljivi kazalci: število razpoložljivih koles za izposojo občanom. 

 

 

 

 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                  254.501,88 EUR 

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                                      45.000,00 EUR 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja 

 Uredba o okolijski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov  

 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov na območju Občine Puconci.  

 

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

 Dolgoročni cilji so, da se vsa črna odlagališča očistijo.  

 Doseči visoko ozaveščenost občanov, da odpad ne odlagajo v naravo.  

 Doseči čim večjo snovno in energetsko izrabo odpadkov in zmanjšanje količine 

odpadkov za deponiranje.  

 

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

ciljev 

Letni izvedbeni cilj zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov, vključno z 

kontrolo tega ravnanja.  

 

 

PP 4015000  Investicijsko vzdrževalna dela na RCERO Puconci – iz okoljske dajatve 

                                                                                                                              35.000,00 EUR 

 

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 35.000,00 EUR za kritje stroškov 

investicijsko vzdrževalnih del na deponiji Puconci in pripravo zemljine. 

 

Vir za realizacijo te postavke so namenska sredstva, ki jih prejemamo iz naslova okoljske 

dajatve za onesnaževanje okolja  zaradi odlaganja odpadkov. 
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PP 4015002  Odvoz kosovnih odpadkov                                                                           6.000,00 EUR 

 

V tej postavki so sredstva namenjena za sanacijo črnih odlagališč ter odvoz kosovnih 

odpadkov. 

 

 

PP 4015006  Odvoz odpadkov - ROMI                                                                             4.000,00 EUR  

 

V tej postavki so sredstva namenjena za odvoz komunalnega in kosovnega odpada iz romskih 

naselij. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                                              209.501,88 EUR 

 

Opis podprograma  

Zajema novogradnjo, izdelava projektne dokumentacije, nadzor nad izgradnjo 

kanalizacijskega sistema, obnovitvena ter posodobitvena dela na področju kanalizacijskega 

sistema, subvencioniranje malih čistilnih naprav za gospodinjstva, velikosti do 50 PE in 

izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. 

 

Zakonske podlage  

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote 

pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,  Zakon o varstvu okolja, Uredba o 

okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah. 

 

Cilj podprograma  

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda in 

prispevati k čistemu okolju in ohranjanju narave, prispevati k celovitemu varovanju vodnih 

virov podtalnice. 

 

 

PP 4015004 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih  

                     naprav                                                                                                           56.000,00 EUR 

 

V tej postavki se planirajo splošni stroški izgradnje in dodatnih del kanalizacijskih omrežij v 

višini 51.000,00 EUR od tega 16.000,00 EUR za vpis kanalizacijskega omrežja v zbirni 

kataster gospodarske javne infrastrukture na GURS, stroški za vzdrževanje in zavarovanje v 

višini 5.000,00 EUR. 

 

PP 4015025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijska omrežja                                      15.000,00 EUR 

 

V tej postavki so sredstva rezervirana za priklop gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje. 
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PP 4015030 Kanalizacija Vaneča                                                                                    50.000,00 EUR 

 

Občina je v letu 2014 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije. Prvotno je projektna 

dokumentacija bila izdelana tako, da bi kanalizacija imela svojo čistilno napravo v samem 

naselju. Potem je ministrstvo leta 2016 podalo pobudo, da bi se kanalizacijski projekti lahko 

financirali iz kohezijskih sredstev, vendar je bil pogoj, da se kanalizacijsko omrežje veža na 

čistilno napravo kapacitete več kot 2000 PE. Nato smo se s podjetjem CEROP odločili, da bi 

se kanalizacijsko omrežje Vaneča in kanalizacijsko omrežje CEROP navezalo na centralno 

čistilno napravo  Murska Sobota in pristopili k spremembi projektne dokumentacije in leta 

2017 pridobili gradbeno dovoljenje. Leta 2018 so nas s strani ministrstva obvestili, da 

sredstev za kanalizacijska omrežja ni. 

 

Tako bomo v letu 2020 pristopili k popravi projektne dokumentacije (10.000,00 EUR), katera 

je že bila izdelana, vendar bo potreben nov geodetski posnetek zaradi spremembe katastra, 

pridobitev novih mnenj in izdelava projekta v skladu z novo zakonodajo, kjer bo dodana 

čistilna naprava v naselju Vaneča in nato pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja. Poleg 

tega je predvidena tudi izgradnja kanalizacije proti Beznec (Gaj) v dolžini 365 m in v sklopu 

ureditve javne poti JP 834571 (od HŠ 64/d do 64/g) kanal kanalizacije v dolžini 171 m. 

Investicija se ocenjuje na 40.000,00 EUR. 

 

 

PP 4015035 Zavarovalne premije za kanalizacijska omrežja                                         13.501,88 EUR 

 

V tej postavki so sredstva rezervirana za plačilo zavarovalnih premij. 

 

  

PP 4015037 Nakup in vgradnja malih čistilnih naprav                                                  15.000,00 EUR 

 

Občinski svet je leta 2012 sprejel sklep Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 

čistilnih naprav. Že od leta 2012 do 2019 je Občina namenila sredstva občanom, kjer ni 

previdene investicije izgradnje kanalizacije in so se prijavili na razpis in tako bo tudi v letu 

2020 Občina objavila razpis za sofinanciranje. 
 

PP 4015040 Kanalizacija s ČN POŠ Mačkovci                                                               40.000,00 EUR 

 

V letu 2020 se bo realizirala izgradnja kanalizacije za potrebe POŠ Mačkovci in priključitev 

na obstoječo malo čistilno napravo. Vrednost izgradnje je ocenjena na 40.000,00 EUR. 
 

PP 4015043 Kanalizacija Bodonci                                                                20.000,00 EUR 

 

V letu 2020 je predvidena izdelava spremembe oz. dopolnitev projektne dokumentacije za 

naselje Bodonci. Projektna dokumentacija iz leta 2018 je bila izdelana samo za cerkveni breg, 

sedaj pa je predviden podaljšan kanal mimo Vlaj in nova lokacija čistilne naprave. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST               737.320,68 EUR 

 

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki 

zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja 

stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči. 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc                                      10.000,00 EUR 

 

PP 4016001  Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve)            

                                                                                                                               10.000,00 EUR 

 

V tej postavki je zajeto plačilo za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne 

storitve. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje                                                                                  40.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Zajema opravljanje strokovnih nalog na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot 

odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in 

izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi 

postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju 

urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja 

prostora in skupaj s  sosednjimi občinami  in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega 

pomena. Občina ima v veljavi še PUP, zato je dolžna izdelati OPN na podlagi prilagoditve 

novi zakonodaji s področja urejanja in prostorskega načrtovanja prostora. 

 

Zakonske podlage 

Zakon o urejanju prostora in podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju in 

podzakonski akti, Gradbeni zakon in podzakonski akti, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o 

varstvu okolja, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

 

Cilj podprograma 

Cilja načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje 

kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na 

področju informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem 

stanju v prostoru ter drugih podatkov. 

 

                                                                       

PP 4016011 Drugi stroški prostorske dokumentacije                          10.000,00 EUR 

 

Sredstva so planirana za pripravo razne prostorske dokumentacije povezane z prostorskim 

načrtovanjem tudi izdelavo elaborata - Program opremljanja stavbnih zemljišč kot podlaga za 

sprejetje odloka o komunalnem prispevku. 
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PP 4016045 Občinski prostorski načrti                            30.000,00 EUR  

 

Z izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN) smo pričeli že v letu 2008 in pristopili k 

izdelavi urbanističnega načrta za Mačkovce in Puconce. Izdelovalec OPN-ja je ZEU Družba 

za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota. Razlogi za bistveno počasnejši potek 

izdelave, kot je bilo to planirano, so dodatne naloge zaradi naknadno sprejetih podzakonskih 

aktov. Zato je potrebno izdelati strokovne podlage zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora, ki 

jih le-ti niso podali v smernicah. To so posegi na kmetijska zemljišča in uskladitve v povezavi 

z nadomestnimi prednostnimi habitati. Vsled tega je potrebno dopolniti oziroma uskladiti tudi 

okoljsko poročilo.  Leta 2018 pa se je na podlagi izdane nove poplavne karte s strani DRSV, 

povečala tudi izdelava poplavne študije (skupaj z geodetskimi posnetki potokov) na celotnem 

območje Občine Puconci, katera vrednost izdelave te študije z  vsemi strokovnimi podlagami 

se ocenjuje na 100.000,00 EUR, tako se za leto 2020 planira realizacija v višini 30.000,00 

EUR. 

 

16039001 Oskrba z vodo                                                                                                 228.306,68 EUR 

 

Opis podprograma  

Zajema oskrbo s pitno vodo na območju Občine Puconci, izgradnjo, rekonstrukcijo in 

vzdrževanje vodovodnega omrežja in vodenja katastra GJI. Naloge na področju oskrbe z vodo 

so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada RS v letu 

2006. 

 

Zakonske podlage 

Zakon o vodah, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o 

pitni vodi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 

območju Občine Puconci, Gradbeni zakon. 

 

Cilj podprograma 

Cilja oskrbe z vodo je izboljšati oskrbo s pitno vodo, Zagotoviti zadostne količine neoporečne 

pitne vode na celotnem območju Občine Puconci in na območjih, kjer še ni zagotovljena 

vodooskrba izgradnja le teh, ki bo omogočila doseganje okoljskih standardov.  

 

                                                                                     

PP 4016005 Drugi stroški na vodovodnih sistemih                                                         41.500,00 EUR 

 

Stroški v višini 1.500,00 EUR se planirajo za splošne in nepredvidene stroške na vodovodnih 

sistemih. Za sanacijo in popravilo vodovodnega omrežja in realizacija plačila sanacije 

cevovoda na regionalni cesti v Puževcih pri mostu (HŠ 52) iz leta 2018 se predvidi znesek v 

višini 17.500,00 EUR. V skladu s 38. členom Pravilnika o oskrbi z pitno vodo (Ur. list RS, št. 

35/2006) se mora izvajati tudi kontrola in nadzor na hidrantih - predvidi se strošek v višini 

2.500,00 EUR in za popravilo hidrantov se predvidi 20.000,00 EUR. 
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PP 4016012 Analiza vode                                                                                                   5.000,00 EUR 

 

Na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, in 92/06) občina 

kot upravljavec mora izvajati notranji nadzor na območju lokalnih vodooskrbnih sistemov na 

osnovah HACCP sistema, ki je preventivni sistem notranjega nadzora, ki omogoča nadzor in 

ukrepanje nad morebitnimi onesnaženji pitne vode od vodnega vira do uporabnika. V ta 

nameren je bila sklenjena pogodba z Andrejem Horvatom, Tišina 31, 9251, ki bo izvajal 

notranji nadzor in naloge odgovorne osebe na vodovodnih sistemih v Občini Puconci v skladu 

s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, in 92/06).  

 

 

PP 4016026 Vodovod Vaneča                                                                                          10.000,00 EUR 

 

Predvidena je izgradnja sekundarnega vodovoda proti Beznec (Gaj) v dolžini cca. 350 m. 

 

 

PP 4016028 Priklopi gospodinjstev na omrežje                                                               60.000,00 EUR 

 

V tej postavki so sredstva rezervirana za stroške priklopa gospodinjstev na vodovodno 

omrežje. 

 

 

PP 4016039 Vodovod Gorica                                                                                              5.000,00 EUR 

 

Vodovod Gorica je potrebno prevezati na vodovod sistem B, zato se v sklopu ureditve 

regionalne ceste v naselju Gorica se pod reg. cesto izvede povezovalni cevovod NL DN150, 

ki bo potekal od transportnega voda DN200 do obstoječega prečrpališča Gorica. Za izvedena 

dela se predvidi strošek v višini 5.000,00 EUR.  

 

 

PP 4016054 Nadgradnja vodovoda sistema B                                                                 41.706,68 EUR 

 

V letu 2016 je MGRT pričelo z teritorialnim dialogom z 12 regijami, na katero je bilo 

povabljeno tudi Pomurje, kjer je predstavilo tudi regijski projekt: pomurski vodovod sistema 

B – II. faza, ki je pomemben tudi za Občino Puconci. V letu 2018 je bil projekt »Nadgradnja 

vodovoda sistema B« s strani ministrstva potrjen, kjer je Občina Rogašovci kot nosilna 

občina. Občina Puconci je v sklopu prijave za pridobitev evropskih in državnih sredstev 

vključila projekt vodovod Mačkovci Marof - Prosečka vas (VMP), vodovod Moščanci (SP-6), 

zamenjava cevi veja Predanovci – Lemerje (VPL), Puconci – Sebeborci (VPUS) in  vodovod 

skozi Vanečo (VPV).  

Za projekt »Nadgradnja vodovoda sistema B«, katera skupna vrednost znaša 33.975.595 

EUR, od tega bo pridobljenih 23.297.910 EUR kohezijskih sredstev, 8.310.389 EUR državnih 

sredstev. Občina Puconci, mora glede izpolnitve projekta za leto 2020 zagotoviti sredstva v 

višini 41.706,68 EUR. 
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PP 4016061 Vodenje katastra javne infrastrukture ter drugo                                        14.600,00 EUR 

 

V skladu z določili 12., 13. in 14. člena Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo 

vodi izvajalec GJS (Vodovod sistema B d.o.o.), se za vodenje katastra, evidenc, izdajo 

smernic, projektnih pogojev in soglasij za leto 2020 v skladu z potrjenim Elaboratom o 

oblikovanju cene storitev javne službe v Občini Puconci zagotovijo sredstva v višini 

14.600,00 EUR. 

 

 

PP 4016066 Vodovod Dankovci HŠ 59, 60                                                                      50.500,00 EUR 

 

Za potrebe priključevanja novih objektov v Dankovcih HŠ 59, 60 je potrebno v sklopu 

izgradnje pomurskega vodovoda izvesti manjkajoči sekundarni vodovod v dolžini 630 m. 

 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                    43.000,00 EUR 

 

 

PP 4016016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in pripadajočih objektov          

                                                                                                                              40.000,00 EUR 

 

Izvajala se bodo vsa večja vzdrževalna dela mrliških vežic in pripadajočih objektov na 

pokopališčih: Bodonci – ureditev vhoda, Lemerje – žarni zid, vrata, slikopleskarska dela, 

Predanovci – plošča za shranjevanje zapuščenih spomenikov, Dankovci – ureditev žarnih 

grobov, Kuštanovci – menjava ploščic, pleskanje, Pečarovci – ureditev starega pokopališča, 

Zenkovci – menjava kritine, Dolina – ureditev parkirišča, Gorica – ureditev parkirišča. 

 

 

PP 4016065 Digitalni kataster pokopališč                                                                         3.000,00 EUR 

 

Postavka zajema vzdrževanje licenčne programske opreme za kataster pokopališč na območju 

Občine Puconci.  

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti                                                                        351.500,00 EUR 

 

Opis podprograma  

Zajema vzdrževanje zelenih in javnih površin, javnih objektov, subvencioniranje cen GJI 

(vodovod in kanalizacija) in upravljanje gospodarske javne službe.  

 

Zakonske podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, 

Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin. 
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Cilj podprograma 

Cilj je zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalnih skupnosti in 

nemoteno delovanje upravljavca gospodarske javne službe. 

 

 

PP 4016013 Vzdrževanje zelenih površin                                                                        15.000,00 EUR 

 

Postavka zajema košnjo in vzdrževanje zemljišč v lasti občine in krajevnih skupnosti. 

 

 

PP 4016038 Vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti                                                  50.000,00 EUR 

 

Vzdrževalna dela objektov se bodo izvajala v vseh vaseh občine glede na potrebe krajevnih 

skupnosti (urejanje vaško gasilskih domov, športnih objektov). 

 

 

PP 4016053 Stroški upravljanja GJI                                                                             286.500,00 EUR 

 

Predlagani znesek se bo porabil za sofinanciranje stroškov upravljanja GJI – to je 

subvencioniranje cen storitev izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo in odpadne vode v višini 

96.500,00 EUR ter vzdrževanje vodovodnega omrežja v višini 190.000,00 EUR. Predlagani 

znesek za vzdrževanje je približen, saj je znesek odvisen od števila priklopljenih 

gospodinjstev na javno vodovodno omrežje. 

 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju                                                  15.000,00 EUR 

 

 

4016010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, 

upravljanje)                                                                                                                       15.000,00 EUR 

 

Sredstva so namenjena za stroške upravljanja, na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju 

upravniških storitev med občino in upravljalcem stanovanj. 

Stroški upravljanja stanovanj v lasti občine / mesečno:  

stanovanje 56.35 m2; Puconci h.št. 82:  18,19 EUR 

stanovanje 74.44 m2; Puconci h.št. 82:  22,75 EUR 

stanovanje 44,66 m2; Puconci h.št. 84:  15,16 EUR 

stanovanje 77,19 m2; Bodonci h.št. 7 :  23,50 EUR 

                  skupaj: 79,60 EUR x 12 = 955,20 EUR/letno 

Del sredstev je namenjenih za dejanske obratovalne stroške, kamor sodijo stroški za pregled 

gasilnikov, za elektro energijo plus, deratizacijo.  

Sredstva so planirana tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj; pleskanje, za menjavo oken, 

ureditev elektroinštalacij ter sanacijo dotrajanih vodovodnih cevi in za druga nepredvidena 

dela. 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč                                                                               1.000,00 EUR 

 

 

PP 4016002 Odškodnine za uporabo zemljišč                                                                   1.000,00 EUR 

 

Za morebitne odškodnine. 

 

 

16069002 Nakup zemljišč                                                                                                 48.514,00 EUR 

 

PP 4016003 Nakup zemljišč                                                                                             48.514,00 EUR 

 

Podroben prikaz je razviden iz načrta ravnanja z nepremičninami premoženja občine Puconci 

za leto 2020, ki je priloga. 

 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                                    126.000,00 EUR 

 

 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 – 

UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –  

ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 

– ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – Zštip-1, 63/13 – 

Zosn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15, 102/15 in 63/16 – Zdoh-2R),  

 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 

56/93, 15/08),  

 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 

90/15 in 88/16),  

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Ur. l. RS, št . 44/1996), 

 Odlok o ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne 

objave, št. 15/92 in popravek 1/93), 

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 

58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD).  
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1702 Primarno zdravstvo                                                                                    5.000,00 EUR 

 

Opis glavnega programa  

Vključuje sredstva za sofinanciranje investicijske dejavnosti in opreme na področju 

primarnega zdravstva (zdravstveni dom).  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev  

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.  

 

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

Zagotavljanje zdravstvene mreže z ustrezno in primerno kapaciteto (prostori, oprema...). 

 
 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                                                                          5.000,00 EUR 

 

Opis podprograma  

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, 

nakup opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 – 

UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 

ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 

– ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – Zštip-1, 63/13 – 

Zosn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 

90/15),  

 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 

56/93 in 15/08),  

 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 

90/15 in 88/16).  

 

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

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme 

zdravstvenemu domu, Splošni ambulanti Puconci.  

 

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

ciljev  

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti. 
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PP 4017006 Nakup opreme za zdravstvo                                                                           5.000,00 EUR          

 

Sredstva v višini 5.000,00 EUR se zagotovijo za nepredvidena investicijska vzdrževanja. 

        

                     
17079001 Nujno zdravstveno varstvo                                                                             115.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno 

zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz 

drugega naslova. To je zakonska obveznost občine.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – v nadaljevanju: 

ZZVZZ (Ur. l. RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 

87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-

C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – Zštip-1, 63/13 – 

Zosn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15, 102/15 in 63/16 – Zdoh-2R),  

 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 

90/15 in 88/16).  

 

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu – zakonska obveza občine je 

plačevanje mesečnega prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V 

skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so 

do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini Puconci, ki 

niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju 

občine.  

 

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

ciljev  

Letni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, kar pomeni redno mesečno 

plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

 

PP 4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe                        115.000,00 EUR 

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju narekuje občinam, da zagotovijo 

in plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani RS s stalnim 
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prebivališčem v Občini Puconci, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Zaradi vse večje 

brezposelnosti se število upravičencev iz leta v leto povečuje, saj so do plačila osnovnega 

zdravstvenega zavarovanja upravičeni občani, ki so brezposelni in so prejemniki državnih 

denarnih socialnih pomoči. V mesecu septembru 2019 je občina krila zavarovanje za 264 

oseb. 

 

 
17079002 Mrliško ogledna služba                                                                                      6.000,00 EUR 

 

Opis podprograma  

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno 

službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij ter stroške tehnične 

pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije.  

Zakonske in druge pravne podlage  

 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 

56/93, 15/08),  

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16).  

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliško ogledne službe in izpolnjevanje zakonskih 

obveznosti.  

 

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

ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih 

obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje.  

 

 

PP 4017003 Mrliško ogledna služba in stroški obdukcij                           6.000,00 EUR  

 

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih 

obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali 

glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških 

pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcij. 

 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                  212.950,00 EUR 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo                84.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Za Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota so v proračunu Občine Puconci 

zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske 

materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.  
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Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK, 92/15),  

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 

4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),  

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in 

študijska knjižnica Murska Sobota (Ur.l. RS, št. 83/03).  

 

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

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je ustanovljena in organizirana kot osrednja 

splošna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občin 

Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, 

Rogašovci, Šalovci, Tišina ter Mestne občine Murska Sobota na podlagi Pravilnika o pogojih 

za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Mestna občina Murska Sobota je skupaj z 

občino Beltinci ustanoviteljica zavoda, pogodbene občine pa so še Cankova, Kuzma, Hodoš, 

Grad, Rogašovci, Tišina, Šalovci, Gornji Petrovci, Puconci in Moravske Toplice.  

Kazalci uspešnosti so: podatki o uporabi gradiva, zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo 

gradiva, uporaba storitev knjižnice,…  

 

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

ciljev  

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice. 

 

 

PP 4018002  Dejavnost PIŠK                                                                                           84.000,00 EUR 

 

V okviru te postavke se zagotavlja del sredstev za delovanje javnega zavoda Pokrajinska in 

študijska knjižnica Murska Sobota, za kar predvidevamo 72.000,00 EUR, del sredstev v višini 

12.000,00 EUR pa se zagotavlja za nakup knjižničnega gradiva.  

 

18039003 Ljubiteljska kultura                    11.400,00 EUR 

 

 

PP 4018003  Sofinanciranje dejavnosti kulture                                         4.900,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavlja del sredstev za dejavnost in izobraževanje pevskih zborov, 

gledaliških, folklornih in plesnih skupin ter nastopov na prireditvah v občini, izven občine in  

na mednarodni ravni. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v 

Občini Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Znesek na proračunski postavki dolgoročno povečati za potrebe sofinanciranja izobraževanj 

in s tem povečati nivo kakovosti nastopov kulturnih skupin  na območju Občine Puconci in 

izven. 
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Merljivi kazalci: ustanovitev novih društev oz. kulturnih skupin 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

in kulturnih projektov v letu 2020 

Merljivi kazalci: letni program kulture 

 

 

PP 4018005  Programi kulturnih društev                                                                  4.500,00 EUR   

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Iz postavke se sofinancira redna dejavnost društev, jubileji društev, ustanovitev novih društev 

in posebni dosežki društev. Sofinancira se tudi organizacija in izvedba prireditev ali projektov 

občinskega in širšega pomena. 

  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v 

Občini Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Ustanovitev novih društev z osnovno dejavnostjo ljubiteljska kultura in organizacija 

odmevnih  in kakovostnih prireditev širšega pomena.  

 

Merljivi kazalci: število sodelujočih društev in posameznikov  

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 - Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

in kulturnih projektov v letu 2020 

Merljivi kazalci: letni program kulture 

 

 

PP 4018035  Sofinanciranje mentorstva kulturnim društvom                                         2.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za  sofinanciranje mentorstva in izobraževanja folklorni skupini KTD 

Moščanci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v 

Občini Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Zagotavljanje števila ljubiteljev, predvsem mladih, plesalcev folklore in ohraniti ter dvigniti 

nivo kakovosti folklorni skupini, ki bo predstavljala občino tudi izven regije. 

Merljivi kazalci: Število mladih plesalcev folklore in udeležba na različnih dogodkih  
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Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

in kulturnih projektov v letu 2020 

Merljivi kazalci: letni program kulture 
 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura                                                                        7.500,00 EUR 

 

 

PP 4014023  Promocijski film občine Puconci                             1.500,00 EUR 

 

Ta sredstva se namenijo za realizacijo promocijskega filma s strani Osnovne šole Puconci. 

 

 

PP 4018001  Stroški informativne dejavnosti                                                     6.000,00 EUR 

 

V postavki so zajeti stroški tehnične priprave in tiska občinskega glasila Mali rijtar, razne 

objave v javnih medijih (reklame, voščila,…) ter snemanja raznih reportaž in dogodkov.  

 

 

18039005 Drugi programi v kulturi                                                                                   8.600,00 EUR 

 

 

PP 4018006  Vzdrževanje kulturnih objektov                                800,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva za investicije v opremo kulturnih dvoran (oder, razsvetljava, stoli, zavese, 

ozvočenje) in oprema za skupine (obleka, obutev). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v 

Občini Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Urejanje kulturne dvorane, z udobnimi stoli, kvalitetno ozvočenje in razsvetljava ter odrske 

zavese za izvajanje programov in projektov dejavnosti kulture. 

 

Izvedeni  kulturni dogodki (proslave, gledališki abonmaji, koncerti, festivali, …) v različnih 

krajih  Občine in možnost kulturnega udejstvovanja tudi izven centra občine. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

in kulturnih projektov v letu 2020 

Merljivi kazalci: letni program kulture 
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PP 4018018 - Sofinanciranje gledališkega abonmaja                            2.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Za občane občine Puconci se delno, v odstotku 35%, sofinancira vpis gledališkega abonmaja. 

Sofinancirajo se predstave iz abonmajskega programa v gledališču Maribor, Lendava in Park 

M. Sobota. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 naročilnica 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Povabiti čim več občanov k vpisu gledališkega abonmaja, kar bo dolgoročno finančno 

povečalo tudi proračunsko postavko. 

 

Merljivi kazalci: število vpisov posameznikov v gledališki abonma na različnih lokacijah 

gledališč. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Povabilo k vpisu gledališkega abonmaja preko občinskih glasil (spletna stran, občinski mali 

rijtar, …) 

Merljivi kazalci: vpisi gledališkega abonmaja 

 

 

PP 4018020  Sofinanciranje obnov kulturne dediščine                                                    5.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo  in vzdrževanje kulturno – zgodovinskih spomenikov, 

krajevnih znamenitosti in druge kulturne dediščine na področju občine.  

S proračunske postavke se sofinancira tudi urejanje zbirk zgodovinskih eksponatov in 

zgodovinska gradiva ali predmeti zgodovine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v 

Občini Puconci 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Vzorno urejena kulturno – zgodovinska obeležja, vključno z okolico in preprečevanje njene 

ogroženosti.  

 

Merljivi kazalci: Izvedene proslave in različni  kulturni dogodki in število turistov 

(obiskovalcev) ter urejeni in vzdrževani  zgodovinski eksponati. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji  

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

in kulturnih projektov v letu 2020 

Merljivi kazalci: letni program kulture 
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PP 4018028  Delovanje JSKD - območna izpostava Murska Sobota                                  800,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

V skladu z zakonom o javnem skladu RS morajo občine zagotavljati sredstva za 

sofinanciranje tistih programov in projektov, ki jih območna izpostava JSKD izvaja za društva 

in organizacije iz naše občine.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS št.29/10) 

 Pogodba in aneks za leto 2020 

 

 

18049001 Programi veteranskih organizacij                                                                     4.200,00 EUR 

 

PP 4018007  Sofinanciranje programov društev (razna društva)                          4.200,00 EUR 

 

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa o dodelitvi proračunskih sredstev Občine 

Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso 

opredeljene v ostalih razpisih. 

 
 

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim                                                                  1.200,00 EUR 

 

PP 4018023  Delovanje Zveze Slovencev na Madžarskem                           1.200,00 EUR 

 

Delovanje Zveze Slovencev na Madžarskem se sofinancira na podlagi pogodbe. 

 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin                                                                    4.050,00 EUR 

 

PP 4018009  Sofinanciranje programov upokojenskih društev                                      1.200,00 EUR 

 

Sofinancira se delovanje občinskih in medobčinskih društev upokojencev na podlagi javnega 

razpisa o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter 

posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih. 

 

 

PP 4018022  Delovanje ZOTK-a                  1.550,00 EUR 

 

Delovanje Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije se sofinancira na podlagi pogodbe.  
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PP 4018024  Donacija dr. Šiftarjevi fundaciji                             1.300,00 EUR 

 

Delovanje fundacije se sofinancira na podlagi pogodbe. 

 

 

18059001 Programi športa                               92.000,00 EUR 

 

Občina mora v skladu z Zakonom o športu sprejeti letni program športa. Ta program določa 

programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 

njegovo uresničevanje, in obseg sredstev. V skladu s pravilnikom za vrednotenje programov 

športa v Občini Puconci se sredstva za sofinanciranje športnih programov nosilcem in 

izvajalcem športne dejavnosti dodelijo na osnovi javnega razpisa in kriterijev Olimpijskega 

komiteja (nagrade za kategorizirane športnike). 

 

 

PP 4018010  Dejavnost organov športne zveze                             7.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva so namenjena funkcionalnemu delovanju Športne zveze Občine Puconci. Zveza s 

temi sredstvi financira tudi nekatere svoje športne projekte kot je organizacija kolesarskega 

maratona in druge. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Pravilnik za vrednotenje športa v Občini Puconci (Ur. list RS št. 55/2014) 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Vključenost čim večjega števila občanov v tekmovalno in rekreativno dejavnost 

Merljivi kazalci: število registriranih društev in klubov-število vključenih občanov. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Izvedba tekmovanj v različnih tekmovalnih skupinah (državna liga, regionalna liga, občinske 

lige, rekreativna dejavnost). 

Merljivi kazalci: število udeleženih ekip iz Občine Puconci. 

 

 

PP 4018011  Nagrade za športnike in športne delavce                              2.000,00 EUR 

 

Iz te postavke se v skladu s pravilnikom dodelijo nagrade kategoriziranim športnikom. 

 

 

PP 4018013  Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov                           6.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

V občini delujejo številna društva in klubi, ki se glede na športne objekte s katerimi 

razpolagajo in glede njihove opremljenosti med sabo zelo razlikujejo. Sredstva iz te postavke 

so tako namenjena za investicijska vlaganja v športne objekte društev na eni in za vzdrževanje 
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obstoječih športnih objektov na drugi strani. Gre za investicije v izgradnjo in posodobitev 

samih športnih objektov, kakor tudi za vlaganje v razvoj spremljajoče športne infrastrukture, 

kot so klubski prostori, slačilnice in podobno.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik za vrednotenje programov športa v občini Puconci (Ur. list RS št.39/2014) 

 Letni program športa. 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Izboljšanje pogojev za izvajanje športne dejavnosti v občini; uravnoteženje opremljenosti 

športnih društev ob upoštevanju optimalnih pogojev. 

Merljivi kazalci: število športnih objektov in njihova opremljenost 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 Izvedba javnega razpisa 

Merljivi kazalci: skupna višina izvedenih investicij v športne objekte na nivoju občine. 

 

 

PP 4018014  Sofinanciranje športnih programov                                                  70.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

To je največja postavka v letnem programu športa in je namenjena sofinanciranju športne 

dejavnosti vseh športnih društev in klubov, ki delujejo na območju Občine Puconci. Glede na 

rang tekmovanja so klubi razdeljeni v tri kakovostne kategorije in sicer: I. kategorijo 

predstavljajo klubi, ki tekmujejo v občinskem rangu tekmovanja, II. kategorijo klubi, ki 

tekmujejo v regijskih tekmovalnih ligah in III. kategorijo klubi in društva, ki so vključeni v 

tekmovalni sistem na nivoju države. Sredstva se delijo na osnovi javnega razpisa, ki se objavi 

vsako leto posebej, nanj pa se lahko prijavijo klubi in društva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, 

od katerih ja najpomembnejši pogoj, da imajo sedež na območju Občine Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik za vrednotenje športa v Občini Puconci (Ur. list RS št.39/2014)  

 Letni program športa v Občini Puconci. 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Zagotavljanje množičnosti športne dejavnosti in dvig kakovostne ravni športa v Občini. 

Merljivi kazalci: število sodelujočih klubov, društev in posameznikov; število klubov 

sodelujočih v regijskem in državnem rangu tekmovanja. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Sodelovanje klubov in društev iz Občine v vseh tekmovalnih sistemih od občinskega do prve 

državne lige. 

 

Merljivi kazalci: uvrstitev posameznih klubov in društev 
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PP 4018015  Sredstva za druge potrebe na področju športa                           4.000,00 EUR  

 

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa o dodelitvi proračunskih sredstev Občine 

Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso 

opredeljene v ostalih razpisih. 

 

 

PP 4018017  Dejavnost OZ KMN Puconci                                    3.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za funkcionalno delovanje Zveze klubov malega nogometa Občine 

Puconci.  

 

Zveza vodi tekmovanje klubov malega nogometa v A in B skupini in sicer tekmuje v A 

skupini 12, v B skupini pa 14 klubov.  

 

Gre za eno največjih tekmovalnih asociacij na območju Goričkega, ki poleg klubov iz domače 

občine, teh je 20, združuje še klube iz štirih sosednjih občin (Gornji Petrovci 1, Grad 3, 

Moravske Toplice1 in Cankova 1), ki tovrstnega tekmovanja nimajo organiziranega.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik za vrednotenje športa v Občini Puconci (Ur. list RS št. 55/2014) 

 Letni program športa, ki ga OS sprejema za vsako leto posebej 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

 ohranjanje organizirane tekmovalne športne dejavnosti v nogometu 

 

Merljivi kazalci: vključenost čim večjega števila udeležencev 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Organizacija tekmovalnega sistema v A in B ligi; organizacija enkratnega tekmovanja v obliki 

turnirja v malem nogometu  za pokal občine.  

 

Merljivi kazalci: število sodelujočih ekip in tekmovalcev 

 

 

 
 

19 IZOBRAŽEVANJE                    1.505.392,08 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe 

V Občini Puconci se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, ter vse oblike pomoči 

šolajočim.  

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje 

predšolskih otrok, odhodki ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov 



 
 

Proračun 2020 Stran 100 
 

(zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) ter odhodki za financiranje zasebnih vrtcev, ki 

izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz sredstev proračuna.  

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim 

programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol 

zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za 

zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti 

(pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo ter tekoče vzdrževanje 

osnovnošolskih objektov).  

 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja  

 Ustava Republike Slovenije,  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 

36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 

47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj),  

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 

90/12 in 41/17),  

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - 

ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - 

ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15, 102/15 in 63/16 – Zdoh-2R). 

 

 
19029001 Vrtci                                                                                                               981.000,00  EUR 

 

Opis podprograma  

V podprogramu je zajeto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, 

zagotavljanje sredstev za izvajanje nalog za otroke s posebnimi potrebami in investicijsko ter 

tekoče vzdrževanje objektov.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Ustava Republike Slovenije,  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 

36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 

47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),  

 Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 

94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 

40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 

57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - 

ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - 

ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15, 102/15 in 63/16 – Zdoh-2R),  

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),  
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 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 

102/09 in 62/10 - ZUPJS),  

 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 

27/14)  

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

(Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),  

 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),  

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 

85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - 

ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in , 82/15 in 23/17 – ZDOdv),  

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 

34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - 

popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 – popr.),  

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 

90/12 in 41/17 – ZOPOPP),  

 Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 

57/18), 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola  Puconci 

(Uradni list RS, št. 79/2009 – uradno prečiščeno besedilo 1, 41/10, 41/11). 

 

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, sprejete zakonodaje na področju 

predšolske vzgoje.  

 

Navajamo le najpomembnejše:  

 zagotoviti prostorske pogoje v skladu s standardi in normativi,  

 zagotavljanje materialnih osnov za izvedbo letnih programov vrtcev in približevanje 

vsebin raznovrstnim potrebam otrok,  

 povečati kakovost in ponudbo različnih programov.  

 

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

ciljev  

 

V letu 2020 bomo:  

 skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri 

zagotavljali sredstva za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja 

predšolskih otrok,  

 zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov,  

 ohranjali razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.  

 

Kazalci so:  

 delež vključenih otrok ustrezne starosti v varstvo,  

 število in zasedenost oddelkov.  
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PP 4019001 Dejavnost javnih vrtcev                          933.000,00 EUR  

 

 

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš                      933.000,00 EUR 

 

Občina je dolžna v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Ur. list RS, št. 16/07, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012-

ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15 46/16 in 49/16 – popr., in 25/17 – ZVaj) in Zakonom o 

vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15 – 

ZUUJFO in 55/17) s podzakonskimi akti in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ( Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 

zagotavljati sredstva za financiranje predšolske vzgoje. 

 

Poleg tega pa pokrivamo stroške predšolske vzgoje tudi za otroke občanov naše občine, ki 

obiskujejo vrtec v Murski Soboti, Gornji Radgoni in Cankovi. 

 

Občina v skladu s 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 

vrtcih, ki izvajajo javno službo financira stalnega spremljevalca za nudenje fizične pomoči 

otroku v vrtcu, financira dodatno strokovno pomoč v vrtcu, ki jo izvaja specialni pedagog in 

pokriva stroške dela nevrofizioterapevta. Z novim šolskim letom se je izkazala potreba za še 

dva spremljevalca (47.580,30 EUR za tri spremljevalce) in zagotovitev dodatnih ur strokovne 

pomoči otroku v vrtcu (4 ure dodatne strokovne pomoči za dva otroka na mesec cca 900,00 

evrov). 

 

 

PP 4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev                                               4.000,00 EUR 

 

Sredstva v višini 4.000,00 EUR se nabavo igrala v vrtcu Puconci in IKT opreme. 

 

 

PP 4019003 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok                           9.000,00 EUR 

 

Ta postavka zajema sredstva za obdaritev vseh predšolskih otrok v starosti od 1 do 5 leta 

starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju naše občine. 

 

 

PP 4019016 Dejavnost zasebnih vrtcev                            24.000,00 EUR 

 

V šol. letu 2019/2010 so v zasebni vrtec Lavra, katerega ustanoviteljica je Župnija Murska 

Sobota, iz naše občine vpisanih pet otrok. Dva otroka, ki imata s starši prijavljeno stalno 

bivališče v naši občini pa obiskujeta Waldorfski vrtec Pomurje. Vsi navedeni vrtci so vpisani 

v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo 

izobraževanje, znanost in šport in na podlagi tega ima tudi pravico do financiranja iz 

proračuna lokalne skupnosti.  
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PP 4019017 Dodatni programi v vrtcih                                            1.000,00 EUR 

 

Ta postavka zajema sredstva za kritje stroškov bivanja šola v naravi za najstarejšo skupino. 

Otrokom, katerih starši zaradi socialno ekonomskih razmer stroškov ne morejo kriti, je 

potrebno zagotoviti brezplačno udeležbo. 

 

 

4019022 Izgradnja vrtca Puconci                                                                                    10.000,00 EUR 

 

V tej postavki se v letu 2020 predvidi izdelava projektne dokumentacije oz, idejni projekt za 

prizidavo vrtca pri centralni osnovni šoli Puconci v višini 10.000,00 EUR. 

 

 

19039001 Osnovno šolstvo                                                                                             190.000,00 EUR 

 

Opis podprograma  

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, sredstva za nadstandardni 

del programa in investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 

36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 

47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 – popr.in 25/17 – Zvaj),  

 Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 

in 46/16 – ZOFVI-K),  

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 

(Uradni list RS, št. 79/09 – uradno prečiščeno besedilo 1, 41/10, 14/11 in 48/11), 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 

107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPIS15, 82/15ZSPIS-

NPB34, 82/15 in 23/17 - ZDOdv),  

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 

91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),  

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13, 

95/14 in 91/15),  

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. 

RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 52/07, 33/10, 40/12-ZUJF, 

3/13, 46/13 in 67/13),  

 Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),  

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-

E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),  

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 

Odl.US, 58/11-ZUOPP-1, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17).  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

 zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,  

 zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu. 

 

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

ciljev  

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za 

nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje. 

 

 

PP 4019004 Materialni stroški v osnovnih šolah                                    130.000,00 EUR 

 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se iz 

sredstev lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in 

opreme za osnovne šole, razen materialnih stroškov, ki jih po 81. členu ZOFVI osnovnim 

šolam zagotavlja država.  

To pomeni, da lokalna skupnost osnovnim šolam zagotavlja sredstva za tekoče in druge 

materialne stroške vezane na prostor. Za pokrivanje materialnih stroškov OŠ Puconci so 

planirana sredstva v višini 67.200,00 EUR, sredstva v višini 45.000,00 EUR se pa 

zagotavljajo za sofinanciranje telovadnice. 

Za Osnovno šolo IV Murska Sobota  se zagotovi 3.500,00 EUR za sofinanciranje materialnih 

stroškov 9 otrok, katerih starši imajo stalno prebivališče v občini Puconci. Financiranje ima 

podlago v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, 

da sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, druge 

materialne stroške, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter sredstva za dodatne 

dejavnosti šole, zagotavlja matična občina otroka. 

Za Waldorfsko šolo Maribor (1 učenka) dodajo sredstva v znesku 500,00 EUR, za Dvojezično 

osnovno šolo II Lendava (za dva učenca) zagotovijo sredstva v višini 2.000,00 EUR in za 

Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor (javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami) za enega učenca zagotovijo sredstva v višini 560,00 

EUR. Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa nalagata 

občinam obveznost, da omogočijo otrokom s posebnimi potrebami ustrezne pogoje za njihovo 

vzgojo in izobraževanje. 

 

 

PP 4019005 Dodatni programi v osnovnih šolah                                                  48.000,00 EUR  

 

Nadstandardne zaposlitve v OŠ Puconci                                                         35.000,00 EUR 

Občina Puconci zagotavlja sredstva za nadstandardni del programa za šolsko leto 2019/2020, 

v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in 

sklepom Občinskega sveta Občine Puconci dne 29. 8. 2019.  

 

 

Nadstandardne zaposlitve v OŠ IV M. Sobota                                                  2.000,00 EUR 

Za nadstandardni del programa v OŠ IV M. Sobota za šolsko leto 2019/2020 se pa zagotovijo 

sredstva v višini 2.000,00 EUR. 
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Sofinanciranje javnega razpisa »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja:                                                                                                      

                   7.000,00 EUR          

Osnovni šoli Puconci se za sofinanciranje stroškov dela projekta »Prva zaposlitev na področju 

vzgoje in izobraževanja« nameni 10.430,00 EUR. V okviru projekta ima Osnovna šola 

Puconci dve učiteljici začetnici, ki bosta del zaposlitve, financiran iz MIZŠ zaključili s 

30.11.2019. V skladu z razpisom projekta bosta delo nadaljevali v polovičnem deležu 

zaposlitve nadaljnjih 6 mesecev (od 1.12.2019 do 31.5.2020). V predlogu proračuna so 

upoštevani stroški dela za obdobje od 01.01.2020 do 31.05.2020. 

 

Razširjena dejavnost                                                                                           4.000,00 EUR 
Razširjena dejavnost zajema sofinanciranje poletnih in drugih taborov na OŠ, sofinanciranje 

dodatnega programa z izbirnimi vsebinami različnih predmetnih področij po letnem programu 

OŠ, sofinanciranje izvodov map didaktičnih iger za vzgojo in izobraževanje učencev prve 

triade. 

 

 

PP 4019006 Investicijsko vzdrževanje osnovne šole                                      12.000,00 EUR  

 

V letu 2020 se za investicijsko vzdrževanje OŠ Puconci predvideva 12.000,00 EUR in sicer 

6.000,00 EUR za nabavo sodobne učne tehnologije in 6.000,00 EUR za ureditev garderobe na 

POŠ Bodonci. 

 

 

19039002 Glasbeno šolstvo                                                                                                 7.792,08 EUR 

 

Opis podprograma  

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v  82. členu Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva zagotovljena za 

namene, ki jih določa navedeni člen zakona (za pokrivanje materialnih stroškov in povračil 

stroškov zaposlenih) so zagotovljena sorazmerno deležu učencev iz Občine Puconci. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 

36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 

47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 – popr.in 25/17 – Zvaj), 

 Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06-UPB1).  

 

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Murska Sobota, Glasbene šole Beltinci in Glasbene šole 

Maestro Gornja Radgona zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z 

nastopi in skladen razvoj mladih glasbenikov. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti 

glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega 

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

ciljev  

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev, 

doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci šole dosegajo na različnih domačih in 

mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih in obiskanost programov, ki jih izvajajo navedene 

glasbene šole. 

 

 

PP 4019020 Dejavnost Glasbene šole Murska Sobota                                                      6.552,00 EUR          

 

Sredstva v višini 6.552,00 EUR so predvidena za pokritje materialnih stroškov glasbene šole. 

Občina Puconci jih pokriva v sorazmernem deležu učencev, ki obiskujejo Glasbeno šolo 

Murska Sobota. V letu 2019/2020 obiskuje šolo 42 učencev iz naše občine. 

 

 

PP 4019021 Delovanje Glasbene šole Beltinci                                                                     970,08 EUR          

 

Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci, OE Glasbena šola Beltinci izvaja javno veljavne 

programe na področju osnovnega glasbenega izobraževanja. Iz naše občine obiskujejo to šolo 

4 učenci. V skladu s 86. členom ZOFVI, zasebnim glasbenim šolam, ki izvajajo programe 

glasbenega izobraževanja, pripadajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki veljavo za 

javne šole in sicer v višini 85 %. Mesečni strošek na učenca znaša glede na posredovani 

predlog 20,21 EUR.  

 

 

PP 4019021 Delovanje Glasbene šole Maestro Gornja Radgona                                        270,00 EUR             

 

V letu 2020 bo Občina Puconci sofinancirala strošek izobraževanja enega otroka, ki je 

vključen na zasebni glasbeni šoli Maestro v Gornji Radgoni. Šola je vpisana v razvid 

glasbenih šol pri MŠŠ. 

 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu                                                                           303.000,00 EUR 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 

36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 

47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 – popr. 25/17 - ZVaj),  

 Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 

in 46/16 – ZOFVI-K),  

 sklenjene pogodbe o sofinanciranju šolskih prevozov.  

 

 

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

Skladno z zakonsko obveznostjo bomo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v šolo in 

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

ciljev  

Cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti.  

 

 

PP 4019008 Subvencioniranje šole v naravi                 3.000,00 EUR 

 

Otrokom, katerim starši zaradi ekonomske in socialne ogroženosti ne morejo zagotoviti 

sredstev, sofinancira občina. 

 

 

PP 4019009 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo                      300.000,00 EUR 

 

Brezplačni prevoz ureja Zakon o osnovni šoli. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, 

če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, ne glede na 

oddaljenost njegove prebivališča od osnovne šole pa ima učenec v 1. razredu, v ostalih 

razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena 

varnost učenca na poti v šolo.  

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do 

povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šol v šolskem 

okolišu, v katerem prebiva.  

Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 

njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Prevoze 

opravljajo prevozniki izbrani na javnem razpisu.  

 

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu                                                                                 3.600,00 EUR 

 

 

PP 4019013 Dejavnost mladih                                                                                           1.600,00 EUR 

 

Sofinancirajo se razni projekti osnovnih in srednjih šol ter organizacija maturantskih plesov, v 

višini 65,00 EUR po učencu, ki ima stalno bivališče na območju občine Puconci. 

 

 

PP 4019014 Donatorstva šolam                                                                              2.000,00 EUR 

 

Donacije šolam na podlagi podpisanih pogodb (Šolski sklad Ekonomske šole,…..)  

 

19069004 Študijske pomoči                               20.000,00 EUR 

 

PP 4019011 Sofinanciranje šolanja študentov                                                               20.000,00 EUR 

 

Denarne nagrade študentom občine Puconci ob diplomi, magisteriju, doktoratu,… se podelijo 

na podlagi javnega razpisa. 
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20 SOCIALNO VARSTVO                                              430.150,00 EUR 

 

Opis področja proračunske porabe  

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na 

področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih 

ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v 

programe in aktivnosti države.  

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo otrok in družine, za 

socialno varstvo invalidov, socialno varnost starejših občanov, za zagotavljanje socialne 

varnosti socialno ogroženih in drugih ranljivih ter za druge dejavnosti na področju socialne 

varnosti.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja  

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 

– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),  

 Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),  

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16).  

 

20029001 Drugi programi v pomoč družini                                                                       6.000,00 EUR 

 

Opis podprograma  

Program obsega enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 

– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 

 Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 

116/07). 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu. 

 

 

PP 4020015 Pomoči ob rojstvu otroka                                                                               6.000,00 EUR 

 

Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. 
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20049001 Centri za socialno delo                                                                                       4.000,00 EUR 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja upravičenosti do socialnih pomoči na 

Center za socialno delo Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 32/10), 

 Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 3/01, 

22/09). 

 

 

PP 4020011 Dejavnost Centra za socialno delo                                                                4.000,00 EUR 

 

Na podlagi medsebojne pogodbe Center za socialno delo Pomurje za potrebe občine opravlja 

strokovna dela in naloge na področju kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov v 

skladu z veljavno zakonodajo in dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči iz sredstev 

občinskega proračuna.  

 

20049001 Socialno varstvo invalidov                                                                              60.000,00  EUR 

 

Opis podprograma  

V tem podprogramu so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko določene obveznosti, 

financiranje plače za družinskega pomočnika iz naslova pravice do izbire družinskega 

pomočnika.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 

– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16).  

 

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

Dolgoročni cilj programa je, da se osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih 

življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, omogoči večjo neodvisnost v 

domačem okolju.  

 

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

ciljev  

Letni cilj je zagotovitev sredstev za financiranje plač oziroma nadomestila plače s prispevki 

za družinskega pomočnika oziroma pomočnico. 

 

 

PP 4020001 Financiranje družinskega pomočnika                                60.000,00  EUR 

 

Zakon o socialnem varstvu narekuje občinam, da so dolžne zagotavljati sredstva za izplačila 

družinskemu pomočniku. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim 

osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo 

pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki 
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nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pristojni CSD odloči o izbiri  določene osebe za družinskega 

pomočnika z odločbo. Dodatek za pomoč in postrežbo, ki je invalidni osebi v času 

uveljavljene pravice do družinskega pomočnika miroval, nameni občini, ki družinskega 

pomočnika financira, kar pomeni tudi zmanjšanje finančne obveznosti občine.  

 

 

20049003 Socialno varstvo starejših                                                                              311.000,00 EUR 

 

Opis podprograma  

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani 

obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne 

družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega 

varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki 

so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, 

varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno 

sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno 

prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti 

sredstva za plačilo oskrbe.  

 

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo 

zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi 

starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Pri pomoči na domu gre za različne 

oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen 

čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani 

obliki.  

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 

– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),  

 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. 

l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),  

 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 

28/11, 104/11, 111/13 in 102/15),  

 Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev (Ur. l. RS, 

št. 57/05, 13/06, 48/11), 

 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Ur. l. RS, št. 64/18). 

 

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop 

do storitev v domovih za starejše in socialnovarstvene storitve pomoči na domu.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev  

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.  

 

 

PP 4020002 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih                                   90.000,00 EUR 

 

Občina Puconci zagotavlja del sredstev iz proračuna za plačilo storitev institucionalnega 

varstva za občane, kateri so na podlagi odločbe Centra za socialno delo, delno ali pa v celoti 

oproščeni navedenega plačila. Naši občani so nameščeni v naslednjih splošnih zavodih: Dom 

starejših Rakičan, Dom Kuzma, Dosor – Dom starejših občanov Radenci, Dom Brigita. 

 

 

PP 4020003 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih                                130.000,00 EUR 

 

V posebnih socialnih zavodih so nameščeni občani prav tako na podlagi Odločbe Centra za 

socialno delo, na podlagi katere je občina tudi zavezana za plačilo storitev.  Trenutno imamo 

občane nameščene v petih posebnih zavodih, to so Dom Lukavci, Želva Ljubljana d.o.o, 

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dornava in v Varstveno delovnem centru v Murski 

Soboti.  

 

 

PP 4020004 Dejavnost izvajanja pomoči na domu                                                         90.000,00 EUR 

 

Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu Puconci, na podlagi koncesije 

izvaja pomoč družini na domu v občini. Storitve se razlikujejo glede na potrebe posameznika, 

Občina Puconci krije ceno neposredne socialne oskrbe za uporabnika v višini 50 % celotnih 

stroškov in stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabnikom v višini 

100 % ali pa v celoti, v skladu z odločbo Centra za socialno delo. V skladu s sklepom 

občinskega sveta se je povišala cena storitve, ki je začela veljati s 1.10.2018. Cena socialne 

oskrbe v soboto, nedeljo in dela proste dni se je povišala za 40 %. V mesecu septembru 2019 

je socialnovarstveno storitev pomoč na domu prejemalo 35 občanov.  

 

 

PP 4020016 Bivanje v posebnih ustanovah                                                                       1.000,00 EUR 

 

Sredstva te postavke so namenjena za regresiranje oskrbe v domovih. V posebno ustanovo (v 

Zavetišče za brezdomce Lemerje) trenutno ni nameščen nobeden naš občan. 

 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih                              37.500,00 EUR 

 

Opis podprograma  

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov, za enkratne 

denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, sredstva za pomoč pri stanovanjski gradnji 

Romom in za nakup delovnih zvezkov materialno ogroženim učencem.  



 
 

Proračun 2020 Stran 112 
 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),  

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 

90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),  

 Odlok o pokopališkem redu v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 50/18), 

 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja upravičenosti do socialnih pomoči na    

Center za socialno delo Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 32/10), 

 Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 3/01, 

22/09), 

 Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih 

razmer v    Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 34/11). 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom in občankam preko različnih vrst pomoči.  

 

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

ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjske problematike in ekonomskega 

statusa. 

 

 

PP 4020005 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti                          9.000,00 EUR 

 

Občina ima sprejet Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci, s katerim se 

določijo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči. Postopek vodi in o njih odloča 

Center za socialno delo. Namen enkratnih pomoči je predviden v Pravilniku o dodeljevanju 

enkratnih denarnih pomoči Občine Puconci.  

 

 

PP 4020006  Subvencioniranje najemnin                                                                  1.000,00 EUR 

 

Obrazložitev proračunske postavke 

Do subvencije tržne najemnine so upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se 

uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v 

občini stalnega prebivališča. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 121. in 121. a člen Stanovanjskega zakona 

 

Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Občina po zadnjem razpisu ne bo imela prostega stanovanja, zato tudi prosilci ne bodo imeli 

pravice do subvencije tržne najemnine. 

 

Letni izvedbeni cilj in kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji 

Zaradi objavljenega razpisa je velika verjetnost, da bodo upravičenci. 
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Merljivi kazalci: prijava na morebitni razpis 

 

 

PP 4020007 Plačila pogrebnih stroškov                 3.000,00 EUR 

 

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina dolžna na lastne stroške 

zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo svojcev ali le-ti zaradi socialnih razmer niso 

sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. Za pokojnika se poravnajo najnujnejši pogrebni stroški 

na podlagi naročilnice, katero izda Center za socialno delo Murska Sobota. 

 

 

PP 4020010 Enkratne denarne pomoči – ROMI                                         12.000,00 EUR 

 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci se dodeljujejo 

enkratne pomoči tudi Romom. Postopek, kot za vse občane, vodi Center za socialno delo 

Murska Sobota. 

 

 

PP 4020012 Stanovanjska gradnja  - ROMI                             8.000,00 EUR 

 

Opis PP 

Sredstva te postavke so namenjena izključno za ureditev bivalnih razmer, upravičenost pa bo 

ugotavljala Komisija za reševanje romske problematike. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o Romih 

 Zakon o lokalni skupnosti 

 Stanovanjski zakon 

 

 

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

Zagotoviti Romski skupnosti primerne in varne pogoje za bivanje. 

 

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

ciljev 

Pomagati Romskim družinam pri urejanju bivalnih razmer.  

 

 

PP 4020019 Odmere, parcelacije in druge geodetske storitve v romskih naseljih           1.500,00 EUR 

 

Opis PP 

Za potrebe  legalizacije stanovanjski objektov v Romskih naseljih je potrebno predhodno 

narediti odmere-parcelacije parcel, na katerih stojijo zgrajene hiše. V postopku legalizacije 

stanovanjskih objektov Občina Puconci bo družinam pomagala z naročilom geodetskih 

storitev.   
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o Romih 

 Zakon o lokalni skupnosti 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Za potrebe legalizacije stanovanjski objektov je potrebno urediti lastnino zemljišč na katerem 

stojijo hiše. Zato je prehodno potrebno narediti parcelacije parcel na katerih stojijo hiše. Cilj 

občine je, da se graditev romskih hiš izvaja legalno. Hiše, ki so zgrajene brez gradbenega 

dovoljenja pa v prihodnosti legalizirati.  

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

Pomagati Romskim družinam pri parcelaciji za potrebe urejanja imovinsko pravnih zadev.  

 

 

PP 4020020 Nakup delovnih zvezkov materialno ogroženim učencem                            3.000,00 EUR                                       

 

Občina Puconci bo posameznemu učencu, ki prihaja iz socialno ogrožene družine financirala 

nakup delovnih zvezkov. 

 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                                        11.650,00 EUR 

 

Opis podprograma  

V okviru tega podprograma se sofinancirajo dopolnilni programi na področju socialnega 

varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 

 Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva v Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 21/13, 32/14). 

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

Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in 

tesnejše sodelovanje z njimi.  

 

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

ciljev  

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu občine 

Puconci. 

 

 

PP 4019027 Zavetišče za brezdomce – Mozaik                                         3.750,00 EUR                                       

 

Na tej postavki se predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja Zavetišča za brezdomce 

MS – Mozaik za leto 2020. 
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PP 4020008 Sofinanciranje programa Rdečega križa                                                      1.000,00 EUR 

 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja za leto 2020. 

 

 

PP 4020014 Sofinanciranje varne hiše                                                                              2.500,00 EUR 

 

Društvo varnega zavetja Ljutomer izvaja program Varna hiša Pomurja že od leta 2002. Le-ta 

nudi zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja na tajni lokaciji. Program varne hiše je delno 

financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne razmere, Fundacije FIHO ter s 

strani pomurskih občin. Občina Puconci se letno  s pogodbo zaveže za sofinanciranje socialno 

varstvenega programa. 

 

 

PP 4020022 Sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva                 2.500,00 EUR                        

 

Sredstva se bodo razdelila na podlagi razpisa in pravilnika. 

 

 

PP 4020023 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec                 200,00 EUR           

 

Program dnevnega centra je dodatna dejavnost Centra za socialno delo Murska Sobota, ki je 

namenjen otrokom in mladostnikom iz rizičnih družin. 

Občine se z letno pogodbo zavezujejo za sofinanciranje delovanja dnevnega centra. 

 

 

PP 4020026 Sofinanciranje Pomurskega materinskega doma                                         1.700,00 EUR               

 

Škofijska Karitas Murska Sobota od 1.1.2016 izvaja program materinskega doma. Pomurske 

občine, na podlagi sklenjene pogodbe, sofinancirajo 0,19 EUR na prebivalca. 

 

 

 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                              32.200,00 EUR 

 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 

ravni ter servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja in zadolženosti občine.    

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 jih ni 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne 
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likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

 

2201 Servisiranje javnega dolga                                                                   32.200,00 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za 

financiranje občinskega proračuna in iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s 

pogoji iz sklenjenih kreditnih pogodb. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na 

področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno 

možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. 

 

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

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki omogočajo 

spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni občine. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

 

 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje    

31.200,00 EUR 

Opis podprograma 

Vključuje zagotavljanje  sredstev za poravnavanje obveznosti iz naslova odplačila  obresti od 

dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov občine, najetih na domačem trgu 

kapitala. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 Zakon o financiranju občin (UL RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 

in 21/18 – popr.) 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

 

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

 zagotavljanje likvidnosti proračuna s čim nižjimi stroški 

 kazalci:  poravnavanje zapadlih obveznosti v zakonitem roku 

 



 
 

Proračun 2020 Stran 117 
 

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

ciljev 

 redno poravnavanje zapadlih obveznosti do financerjev 

 kazalci: poravnavanje obveznosti v zakonitem roku 

 

 

PP 4022001 Obresti od dolgoročnih kreditov                                                                30.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Puconci ima najetih 6 dolgoročnih kreditov za katere plačuje obresti in 2 brezobrestna 

(povratna sredstva po 21. členu ZFO-1 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). V 

splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kreditov, v  Bilanci prihodkov in 

odhodkov pa obresti, Občina pa plačuje tudi bančne storitve v zvezi s krediti (za kredit EKO 

sklada 7,00 EUR/mesec). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačevanje glavnic za 8 

dolgoročnih  kreditov. 

 

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

NRP 

 izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih kreditov 

 

 

PP 4022001 Obresti od kratkoročnih kreditov                                                                  1.200,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo predvidenega kratkoročnega kredita se načrtujejo še obresti v višini 1.000,00 EUR, 

Občina namreč planira najem likvidnostnega kredita v višini 200.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo najetega 

likvidnostnega kredita. 

 

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

NRP 

 izračuni temeljijo na pogodbi (rok za vračilo do konca proračunskega leta) 
 

 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                       1.000,00 EUR 

 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za poravnavanje stroškov financiranja in upravljanja z dolgom 

(stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
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popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 

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

Čim nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 

 

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

ciljev 

 redno poravnavanje vseh obveznosti v skladu z dogovorjenimi obračuni bank 

 

 

PP 4022003 Stroški povezani z zadolževanjem                                                                 1.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na tej postavki načrtuje sredstva za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem 

(obresti za likvidnostne kredite ipd.). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navezave ni. 

 

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

NRP:   

Statistični podatki za pretekla obdobja. 

 

 

 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                  478.548,99 EUR 

 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To programsko področje porabe zajema sredstva  za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih 

povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne 

rezerve občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa 

predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova 

je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 hitra in učinkovita intervencija v primeru naravnih nesreč, zavarovanje ljudi in 

premoženja, ter sanacija posledic naravnih nesreč 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
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2303 - Splošna proračunska rezervacija 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  448.699,95 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo 

občino Puconci, kot so kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 

veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati sredstva v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na 

območju občine Puconci, intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in 

premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

 

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

 intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti 

čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 

 

 

23029001 Rezerva občine                                                                                         66.199,95 EUR 

 

Opis podprograma 

Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih 

nesreč. ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo 

v proračunsko rezervo (največ do 1,5% prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni 

določena. S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg 

prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Zakon o 

odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) določa, da je občina upravičena do sredstev za 

odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na 

področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov 

proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih 

stvareh. To pomeni, da mora imeti občina, če želi prejeti sredstva za odpravo posledic 

naravnih nesreč dodatna sredstva iz državnega proračuna, v odloku o proračunu določeno, da 

se v proračunsko rezervo izločijo prejemki proračuna v višini 1,5% prihodkov proračuna. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 

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

 zagotavljanje obvezne rezerve za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in 

vsaj minimalno sanacijo razmer 

 

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

ciljev 

 Poraba načrtovanih sredstev. 

 

 

PP 4023001 Proračunska rezerva                                                                            66.199,95 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 

naravnih nesreč, kot so kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 

veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Rezerve se 

oblikujejo kot sklad, o uporabi sredstev pa v skladu s pooblastili  iz letnega odloka o 

proračunu odloča župan, sicer pa Občinski svet s posebnim odlokom.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navezave ni. 

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

NRP 

 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 

 

PP 4023002 Stroški komisije za oceno škod po naravnih nesrečah                                    500,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za morebitno delovanje komisije za oceno škode po naravnih 

nesrečah: za izplačilo sejnin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navezave ni. 

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

NRP 

 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci (UL RS, št. 55/07) 
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PP 4023005 Enkratne denarne pomoči ob naravnih nesrečah                                       1.000,00 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za morebitne enkratne pomoči ob naravnih nesrečah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navezave ni. 

 

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

NRP 

 Socialna stiska ob morebitnih naravnih nesrečah. 

 

 

PP 4023013 Sanacija plazu v Pečarovcih pri kmečkem turizmu Zelko                           3.000,00 EUR 

 

Plaz, ki se je sprožil pred leti v naselju Pečarovci pri kmečkem turizmu Zelko, je bil v letu 

2019 saniran. Pri izvedbi sanacije je bil narejen velik poseg na kmetijskih površinah. Pri 

posegu so mejna znamenja in meje bili uničeni tako, da bo potrebno na terenu vzpostaviti 

prvotno stanje. V ta namen se predvidi 3.000,00 EUR za ureditev – obnovo mej na parcelah 

na katerih se je izvajala sanacija plazu.  

 

 

PP 4023014 Sanacija plazu v Kuštanovcih na JP 834850                                            195.000,00 EUR 

 

V sklopu realizacije Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic 

poplav med 12. in 16. septembrom 2014 ter med 4. in 6. majem 2018, je Ministrstvo za okolje 

in prostor, predlagalo, da občina določila prioriteto nujnosti sanacije plazov. V programu 

sanacije za leto 2020 bo vključena tudi sanacija plazu na javni poti JP 834850 v Kuštanovcih, 

ki je v AJDI evidentirana pod št.: ID1002991. Ministrstvo je pozvalo občino, da naredi 

projektno dokumentacijo, ki moramo imeti predračunsko vrednost, ker se na podlagi le teh 

lahko predvidi višina nepovratnih sredstev (največ do višine izbrane ponudbe brez DDV) 

sanacija bi bila narejena v letu 2020.  

Predvidevamo, da bomo prejeli s strani ministrstva 160.000,00 EUR nepovratnih sredstev.  

Lastna sredstva za sanacijo 30.000,00 EUR, za gradbeni nadzor se predvidi 5.000,00 EUR. 

 

 

PP 4023015 Sanacija plazu v Bodoncih na JP 8332800                                               183.000,00 EUR 

 

V sklopu realizacije Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic 

poplav med 4. in 6. majem 2018, je Ministrstvo za okolje in prostor, predlagalo, da občina 

določila prioriteto nujnosti sanacij plazov. V programu sanacije za leto 2020 bo vključena tudi 

sanacija plazu na javni poti JP 833290 v Bodoncih v bližini stanovanjskega objekta Bodonci 

48, ki je v programu AJDA evidentirana pod št.: ID1085581. Ministrstvo je občino pozvalo, 

da občina naredi projektno dokumentacijo, ki moramo imeti predračunsko vrednost, ker se na 
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podlagi le teh lahko predvidi višina nepovratnih sredstev (največ do višine izbrane ponudbe 

brez DDV) sanacija bi bila narejena v letu 2020. 

Predvidevamo, da bomo prejeli s strani ministrstva 150.000,00 EUR nepovratnih sredstev.  

Lastna sredstva za sanacijo 28.000,00 EUR, za gradbeni nadzor se predvidi 5.000,00 EUR. 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija                                                        29.849,04 EUR 

 

Opis glavnega programa 

Program vključuje  sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa 

niso bile načrtovane v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine 

 

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

 zagotavljanje sredstev za nepredvidene namene ter s tem nemoteno izvajanje nalog 

občine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija                                                               29.849,04 EUR 

 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 

sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva programa so 

načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega 

leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Odloku o proračunu občine za posamezno leto. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance 

prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 42. člen Zakona o javnih financah UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 

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

 zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna 

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

ciljev 

 s sredstvi zadostiti izkazanim potrebam neposrednih uporabnikov proračuna tekom 

proračunskega leta 
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4323001 Splošna proračunska rezervacija                                                               29.849,04 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži 

kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. O uporabi sredstev 

splošne proračunske rezervacije odloča župan , dodeljena sredstva pa se razporedijo v 

finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navezave ni. 

 

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

NRP 

 42. člen Zakona o javnih financah UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

 

 

 

 

5) PU 4001 - PRORAČUNSKI SKLAD 

 

PP 4015008 Proračunski sklad                                                                                        25.213,40 EUR 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za planirane investicije oz. investicijsko vzdrževalna dela na objektih 

CEROP. Ta sredstva predstavljajo sicer prihodek občine od najemnin javne gospodarske 

infrastrukture – odlagališče RCERO in se na podlagi sklepa skupščine javnega podjetja 

namenijo v skupen Proračunski sklad Občine Puconci. Iz sklada se plačujejo stroški za 

investicije in investicijska vzdrževalna dela, v skladu s planom javnega podjetja CEROP. V 

letu 2020 se iz naslova amortizacije planira, da bi Občini Puconci pripadalo 51.696,39 EUR 

sredstev iz naslova najemnin nepremičnine in opreme CEROP, vendar se v skladu z zgoraj 

navedenim sklepom, prenese 50% te vrednosti, ki znaša 25.432,55  EUR na Proračunski sklad 

Občine Puconci. 

 

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 

Podpisana Pogodba o poslovnem najemu infrastrukture Center za ravnanje z odpadki 

Pomurje, z dne 1.12.2011, v kateri je opredeljeno, da morajo občine financirati nadaljnje 

investicije in investicijsko vzdrževanje javnega podjetja CEROP. 
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6) PU 5001 – KS BODONCI 

V KS Bodonci se predvidevajo izdatki v višini 7.430,00 €, kar predstavljajo stroški tekočega 

vzdrževanja pokopališč v višini 7.000,00 €, stroške plačilnega prometa 50,00 € ter drugi 

materialni stroški v višini 380,00 €. 

 

 

7) PU 5002 – KS BOKRAČI 

Krajevna skupnost bo sredstva v višini 400,00 € porabila za vzdrževanje in urejanje dveh 

pokopališč v višini 390,00 € ter stroške plačilnega pometa 10,00 €.  

 

 

8) PU 5003 – KS BREZOVCI 

Predvideni izdatki znašajo 9.000,00 € in predstavljajo postavke vzdrževanja pokopališč v 

višini 4.950,00 €, stroške plačilnega prometa 50,00 € ter vzdrževanja CATV sistema 

Brezovci-Predanovci v višini 4.000,00 €. 

 

 

9) PU 5004 – KS DOLINA 

KS Dolina razpolaga s sredstvi namenjenimi za vzdrževanje pokopališča, za kar predvideva 

porabo v višini 3.950,00 € ter stroške plačilnega prometa 50,00 €. 

 

 

10) PU 5005 – KS GORICA 

KS Gorica bo v letu 2020 namenila sredstva za vzdrževanje vodovodnega omrežja in ostalih 

objektov KS v višini 6.200,00 €, za vzdrževanje pokopališča v višini 13.350,00 €, za 

materialne stroške v višini 100,00 € ter stroške plačilnega prometa 50,00 €. 

 

 

11) PU 5006 – KS MAČKOVCI 

Krajevna skupnost Mačkovci razpolaga v letu 2020 s sredstvi v višini 14.200,00 € in to so 

sredstva namenjena vzdrževanju pokopališč v višini 14.150,00 € ter stroški plačilnega 

prometa 50,00 €. 

 

 

12) PU 5007 – KS PUCONCI 

V KS Puconci bodo v letu 2020 namenili sredstva za vzdrževanju javne razsvetljave v višini 

5.000,00 €, izgradnjo in modernizacijo javne razsvetljave v višini 2.000,00 €, dotacijam 

društvom v višini 22.000,00 €, vzdrževanju javnih poti v višini 20.000,00 €, vzdrževanju 

objektov krajevne skupnosti v višini 30.450,00 €, nagradam članom sveta KS v višini 

6.000,00 €, obdaritvi predšolskih otrok v višini 1.000,00 €, nakupu druge opreme v višini 

3.000,00 €, drugim materialnim stroškom v višini 8.000,00 € ter stroškom plačilnega prometa 

v višini 50,00 €. 
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13) PU 5008 – KS ŠALAMENCI 

Tudi KS Šalamenci razpolaga s sredstvi za vzdrževanje pokopališča, za kar bo tudi porabila 

razpoložena sredstva v višini 6.950,00 €, za materialne stroške v višini 200,00 € ter za stroške 

plačilnega prometa 50,00 €. 

 

 

14) PU 5009 – KS VANEČA 

Krajevna skupnost v letu 2020 planira porabo za tekoče vzdrževanje javnih poti v višini 

20.000,00 €, materialne stroške v višini 10.500,00 €, dotacije društvom v višini 5.000,00 €, 

vzdrževanju objektov KS v višini 10.000,00 €, za vzdrževanje javne razsvetljave v višini 

3.000,00 €, za dejavnost sveta KS v višini 1.000,00 €, obdaritev predšolskih otrok v višini 

250,00 €, stroške srečanja starejših občanov v višini 250,00 € ter stroške plačilnega prometa v 

višini 50,00 €. 

 

 

15) PU 5010 – KS ZENKOVCI 

V KS Zenkovci bodo v letu 2020 namenili sredstva za vzdrževanje pokopališča v višini 

5.950,00 € ter za stroške plačilnega prometa 50,00 €. 
 

 

 


