UVOD
Vsebina in struktura proračun Občine Turnišče za leto 2015, ki je predložen občinskemu svetu,
temelji na 10. členu Zakona o javnih financah (ZJF), sestavljajo pa ga:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

II.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 2015-2018

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE

Sestavljajo podatki, ki jih predpisuje Zakon o javnih financah in sicer:
-

bilanco prihodkov in odhodkov,

-

račun finančnih terjatev in naložb ter

-

račun financiranja.

II.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V tem delu so odhodki razdeljeni po neposrednih uporabnikih. Posebni del proračuna pomeni
vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih
proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih
programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je
načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2015 do leta 2018) NRP tako
predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem
obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko
načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni
odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja).

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in
finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.
NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge
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razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune
prihodnjih let in
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za
občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna
obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
43 - Investicijski transferi,
41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).
Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na
drugih kontih.
V NRP je potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru
skupine kontov 42 - Investicijski odhodki oziroma podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja
osnovnih sredstev in 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki ter 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Investicijski odhodki so
sredstva, ki so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoženja države oziroma
občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v njihovih bilancah
stanja (sredstva za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih
sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter
sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in podobno). Investicijski transferi so
odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali
gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo
vzdrževanje in obnovo (namenska sredstva državnega oziroma občinskega proračuna drugim
ravnem države, javnim podjetjem, javnim zavodom, javnim skladom in agencijam, privatnim
podjetjem in posameznikom ter zasebnikom in drugim izvajalcem javnih služb...). Med
investicijske izdatke se ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.
V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih
izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz
proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Vsak projekt mora biti
utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
Podatki o projektih so v NRP torej prikazani s celotno vrednostjo projektov ter načrtovanimi viri
financiranja za njihovo izvedbo in sicer po posameznih letih tj. za proračunsko leto, na katerega
se proračun nanaša in za naslednja tri leta (n + 3); za projekte, ki se nadaljujejo v naslednja leta,
pa je predstavljen še seštevek potrebnih sredstev za obdobje do predvidenega zaključka
financiranja posameznega projekta. Ob pripravi oziroma spremembi posameznih
letnih proračunov se NRP v tem delu dopolni ter potrdi za naslednje štiriletno obdobje.
Pri načrtovanju projektov se praviloma najprej zagotovi vire za projekte in programe, ki so v
izvajanju, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte in programe, ki se jih v NRP
uvršča na novo in se bodo začeli izvajati v naslednjem planskem obdobju (v pripravi).
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S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje. Projekti, ki se v
občini sofinancirajo iz državnega proračuna morajo biti vključeni tudi v NRP državnega
proračuna.

PRRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA
Pri pripravi proračuna Občine Turnišče za leto 2015 se je upošteval:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09); v
nadaljevanju: ZJF),
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),
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. List RS, št. 60/06 in 54/10)
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).
Pri pripravi občinskega proračuna je bilo potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
Pravilnik 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 in 108/13).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih
programov, pa morajo občine
upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v
nadaljevanju: UEM),
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. List RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04; v nadaljevanju:
ZSDrP).
-

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Ur. List RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 in 38/10-ZUKN)
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Ur.list RS, št. 91/00 in 122/00)

-

Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012; v nadaljevanju ZUJF)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo; v
nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E in Ur. List RS, št. 12/14
ter 52/14), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim
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premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

Na podlagi vseh teh spreminjajočih se predpisov, je sestavljen proračun Občine Turnišče za leto
2015.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2015
Splošni del proračuna vsebuje tri bilance:
A) Bilanci prihodkov in odhodkov
B) Račun finančnih terjatev in naložb ter
C) Račun financiranja

PRILOGA: TABELA 1
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1.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA

LETO 2015
SPLOŠNE UGOTOVITVE
Na podlagi 1. Točke 1. odstavka 3. člena ZJF
je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
so spremembe proračuna, akt o spremembah in dopolnitvah
občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega
se sprejeti proračun nanaša;
je rebalans proračuna, akt občine o spremembi proračuna med letom.
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog
občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v
preteklem letu (začasno financiranje).
Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred
začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub
izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti.
Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti,
vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje
proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja,
za katero je bil občinski svet izvoljen.
V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto
posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja
proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje
makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja.
Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri
načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu.
Le-te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega
proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.
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PREDSTAVITEV OBČINE
Naziv: Občina Turnišče
Sedež: Štefana Kovača 73, Turnišče
Matična številka: 5874700
Davčna številka: 42090539
Zakladniški podračun: 01332-0100013319
E mail: obcina@turnisce.si
Šifra dejavnosti: 84.110
Površina: 2360 ha
Število prebivalcev: 3446
Število naselij: 4
Občino Turnišče sestavljajo naslednja naselja:
Turnišče,
Nedelica,
Renkovci,
Gomilica
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OPIS RAZVOJA OBČINE
Občina Turnišče je ena izmed občin v Sloveniji, ki je bila ustanovljena 01.01.1995 na podlagi
Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 60/94). Statut občine
Turnišče je bil sprejet 9. 5. 1995 in objavljen v Uradnem listu RS št. 38/95 (z poznejšimi
dopolnitvami in spremembami). Občina Turnišče je ena izmed pravnih naslednic bivše občine
Lendava.
Občina Turnišče leži na demografsko ogroženem in manj razvitem območju Slovenije. Je redko
naseljena in se uvršča med občine, ki ležijo na skrajnem severovzhodu Republike Slovenije tik
ob meji z Republiko Madžarsko.
Občina leži na ravninskem delu prekmurske ravnice. Najvišja točka v občini je na nadmorski
višini 177m (Globance), najnižja pa na nadmorski višini 166 m (Cimerov log). Na celotnem
delu občine je večina površin obdelana kot njive in travniki. Večina kmetijskih površina je dobre
kvalitete, čeprav se na severozahodnem delu pojavljajo močno peščena in prodnata tla, ki slabo
zadržujejo vlago. Suše na tem področju povzročajo velike izpade v proizvodnji kmetijskih
pridelkov. Zadnja velika sprememba so poplave, ki otežujejo življenje občanov. Gozdov je na
območju občine Turnišče malo.
Geografske značilnosti občine torej dajejo poudarek na kmetijstvu – z izzivom z okolju
prijaznim kmetovanjem; neokrnjena narava, kulturne znamenitosti krajev in naravno bogastvo
povezano s termalno vodo, pa tvorijo morebitne vsebine gospodarske izkoriščenosti in turistične
ponudbe.
Del tega se želi ponuditi z predvidenimi novimi urejenimi kolesarskimi stezami in potmi za
pešce, predvsem pa s ponudbo domačih specialitet, dobrot iz prekmurske kuhinje in kakovostnih
vin.
Prav Turnišče, kjer je sedež občine, se je iz nekdanjega kmečkega naselja spreminjala v Varaš, z
gospodarsko pomembnim obratom Planike. Pri iskanju nafte (leta 1960) pa so pri 1300 metri
globine naleteli na vročo vodo z 53 – 60 stopinjami Celzija. Za proizvodnjo, gojenje paradižnika
je podjetje Paradjz d.o.o. je ta vir izkoristilo, možnosti pa je še več.
Obiskovalec-turist, popotnik ali poslovnež si lahko ogleda pomemben kulturni spomenik –
Romarsko cerkev Marije pod logom, ki je dokončno gotsko preureditev in poslikavo notranjosti
s freskami opravila delavnica radgonskega slikarja in gradbenika Janeza Aquile, nekaj tudi
mojster osebno, med leti 1380 in 1390, v pisnih virih pa je omenjena že v letu 1267.
Na ogled je tudi čevljarski muzej postavljen v pravi prekmurski hiši, pokriti s slamo. Muzej daje
poseben pečat cehovskim združenjem in industriji obutve.
Domačija in muzej družine Štefana Kovača je na ogled v Nedelici. Spominska plošča na hiši in
muzejski del v mali iži govorita o našem slavnem predniku in krajanu Štefanu Kovaču,
narodnem heroju (prvoborec in organizator OF ter upora v Prekmurju in Medžimurju), ter o
težkih časih, ki se jim tudi tukajšnji ljudje niso mogli izogniti.
Za razvoj občine in investicijska vlaganja, občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz
zagotovljenih sredstev primerne porabe občine ter iz sredstev občanov. Pri zagotavljanju
sredstev za financiranje posameznih projektov pa iz leta v leto postajajo pomembnejši viri
nepovratna sredstva iz naslova različnih skladov evropske unije na podlagi javnih razpisov in
sredstva posameznih ministrstev.
PREDSTAVITEV VODSTVA IN NAJPOMEMBNEJŠIH ORGANOV OBČINE
Organi občine so določeni v 10. členu Statuta občine Turnišče in so:
Občinski svet, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Šteje 14 članov, od teh je en član občinskega sveta predstavnik romske skupnosti
Odbori in komisije občinskega sveta: so delovna telesa občinskega sveta.
Občinski svet je imenoval naslednje odbore:
 Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
7

 Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
 Nadzorni svet
 Svet za preventivo n vzgojo v cestnem prometu
 Komisija občinskega sveta za pritožbe
 Statutarno pravna komisija
 Inventurna komisija
Županja občine: mag. Vesna Jerala Zver, predstavlja in zastopa občino. Županjo so izvolili
državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih volitvah. Mandatna
doba županje traja štiri leta. Funkcijo opravlja poklicno.
Podžupanja občine: Jasmina Denša pomaga županji pri njenem delu ter opravlja posamezne
naloge iz pristojnosti županje, za katere jo županja pooblasti. Podžupanja nadomešča županjo v
primeru njene odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče
naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere jo županja pooblasti.
Nadzorni odbor občine: je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je
imenoval občinski svet.
Občina ima enovito občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in
splošnimi akti občine izvaja upravne naloge in občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh
na prvi stopnji, opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske
organe.

DEJAVNOST OBČINE
Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta občine Turnišče. Občina samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene s Statutom in zakoni, predvsem pa:
-normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
-upravlja občinsko premoženje,
-omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
-ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
stanovanj,
-skrbi za lokalne javne službe,
-zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
-pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine,
za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
-pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
-skrbi za varstvo zraka, tal in vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
-upravlja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo,
-skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
-ureja javni red v občini,
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Obveznost občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in
podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.
Planirane potrebne aktivnosti delovanja (potrebe in interesi prebivalcev) Občine Turnišče kot
lokalne skupnosti za leto 2015, so zajete v predlaganem planu proračuna za leto 2015.
Predlog plana finančnega načrta za leto 2015 z vsemi prilogami, ki se nanašajo na Občino
Turnišče je v prilogi razlage. Kar pa ni predmet prilog pa je na razpolago na občinski upravi
Občine Turnišče.
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I. SPLOŠNI DEL

A- Bilanca prihodkov in odhodkov
V predlogu plana proračuna Občine Turnišče za leto 2015 v bilanci prihodkov in odhodkov je
skupaj načrtovanih 2.467.657,00 EUR prihodkov in 2.831.156,00 EUR odhodkov.

2.467.657,00 €

7 - PRIHODKI
70 - DAVČNI PRIHODKI

1.698.065,00€

700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.580.865,00 €

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina - odstopljeni vir občinam. Po izračunih
Ministrstva za finance bo občina v letu 2015 prejela 1.580.865,00 EUR prihodkov iz dohodnine,
kar je za 134.830 EUR manj kot v letu 2014 in predstavlja 64,28 % vseh prihodkov Bilance
prihodkov in odhodkov.
PP 2015

= 3.446 x

525,00 EUR x 0,932492 = 1.580.865,00 EUR

(pri izračunu upoštevaj sistem 3 x sprememb navodil MF; razlaga v nadaljevanju!)
- PP 2015 = primerna poraba
- število prebivalcev = 3.446
- povprečnina = 525,00 EUR
- korekcijski faktor = 0,932492
Ker v letu 2014 ni bil pripravljen predlog sprememb proračuna RS za leto 2015, občinam ni bil
posredovan predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015,
kot to predvideva 14. Člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Veljavni zakon o izvrševanju
proračunov RS za leti 2014 in 2015(Ur. List RS, št 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1,
38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C IN 95/14) (ZIPRS1415) v 46. Členu določa povprečnino za leto
2015 v višini 525,00 evrov.
Zaradi nezadostnega obsega dohodnine za financiranje primerne porabe, izračunane na podlagi
povprečnine, določene v 46. Členu ZIPRS1415 (525,00 evrov), bi obveznosti državnega
proračuna iz naslova finančne izravnave presegale možnosti, ki jih daje rebalans državnega
proračuna za leto 2015.
29. januarja 2015 so Vlada RS in reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in
Združenje občin Slovenije) podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga
predvideva 11. Člen ZFO-1 (Dogovor). Dan kasneje, 30. Januarja 2015, sta bila v Državni zbor
RS poslana Predlog Rebalansa proračuna RS za leto 2015 in predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah ZIPRS1415.
V Dogovoru in 8. Členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415 je
povprečnina za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 določena v višini 525,00 evrov in za obdobje
od 1.7.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 evrov. Predlog navedenega zakona v 9. Členu tudi
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določa, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1,
izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. Aprila 2015 dalje
pripadajo prihodki od dohodnine le do višine primerne porabe.
V letu 2015 bodo z vidika izračuna primerne porabe tako uveljavljena tri obdobja. Zato so
pripravljeni trije predhodni izračuni dohodnine, primerne porabe in finančne izravnave:
- Prvi izračun upošteva povprečnino v višini 525,00 evrov,
- Drugi izračun upošteva povprečnino v višini 525,00 evrov in določila 9. Člena predloga
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415, da občinam pripadajo prihodki od
dohodnine le do višine primerne porabe,
- Tretji izračun upošteva povprečnino v višini 500,83 evrov in določilo 9. Člena, navedeno
v prejšnji alineji.
Vsi trije izračuni temeljijo na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini
lokalnih cest in javnih poti ter površini občine, skladno s 13. Členom ZFO-1, in dohodnini iz
tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1 in so narejeni na letni ravni.
V obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2015 bodo občine prejemale dohodnino in finančno
izravnavo na podlagi prvega izračuna, v obdobju od 1.4.2015 do 30.6.2015 na podlagi
drugega izračuna, v obdobju od 1.7.2015 do 31.12.2015 pa na podlagi tretjega izračuna.
Vsi trije izračuni so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance:
http:/www.mf.gov.si/si/delovna podrocja/lokalne skupnosti/izracuni/.
Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015
je tako upoštevana povprečnina iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni
strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.
Zakon o financiranju občin definira način izračuna primerne porabe za občine in vire za
izvajanje nalog, uvrščenih v obseg primerne porabe. Primerna poraba občine je za posamezno
občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. Elementi, ki
vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji
površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65
let. Za izračun je potrebno upoštevati še povprečnino, ki je za vsako leto določena v zakonu o
izvrševanju državnega proračuna.
Povprečnina na prebivalca v državi je ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog.
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se, po spremembi zakona
o financiranju občin, razdeli v višini 70 % občini, 30 % pa se nameni sredstvom solidarnostne
izravnave, ki jih prejemajo občine, katerih lastni prihodki iz dohodnine so nižji od obsega
primerne porabe.
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703 - DAVKI NA PREMOŽENJE
103.100,00 €
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Odmero izvrši DURS, sredstva pa pripadajo občinskim proračunom. Priliv se ocenjuje na
podlagi realizacije leta 2013.
Davek na dediščine in darila uvaja zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in
pravna oseba, ki v RS podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi
pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ocenjuje se priliv višini 5.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača
prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v
kateri nepremičnina leži. V letu 2015 se ocenjuje prihodek v višini 20.000,00 EUR.
704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

14.100,00 €

Davek na dobiček od iger na srečo plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga v
državi zadene pri igrah na srečo. Ocenjuje se priliv v višini 2.000,00 EUR.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa v višini 00 EUR.
Pripada občini na območju katere se zbirno sortirni centra nahaja.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se načrtuje v višini 1.000,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
180.610,00 €
710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
74.610,00 €
Prihodki od obresti se načrtujejo v višini 10,00 EUR
Prihodki od obresti se realizirajo na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih
sredstev proračuna. Ocenjuje se priliv v višini 0 EUR.
Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 74.600,00 EUR in predstavljajo prihodke od
najemnin za poslovne prostore, prihodke od najemnin za stanovanja, ki so v lasti občine,
prihodke od drugih najemnin (Telekom, CEROP, ČN) ter prihodke iz naslova podeljenih
koncesij.
711 - TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000,00 €
Upravne takse, plačane skladno z zakonom o upravnih taksah pri organih občine so v celoti
prihodek občine.
Prihodki od taks, vplačanih na ustrezne vplačilne račune se razporejajo v razmerju 70 : 30 v
korist države. Sredstva, ki se razporedijo občinam so v odvisnosti od deleža proračuna
posamezne občine. Pričakuje se 2.000 EUR.
712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
3.000,00 €
Planirani so prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini
2.000,00 EUR in globe za prekrške v višini 1.000,00 EUR.
714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

101.000,00 €
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Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo:
- prispevki občanov za izvajanje določenih programov (sofinanciranje ČN in kanalizacijskega
omrežja)- načrtuje se za 5.000 EUR prihodkov.
Regresni zahtevki; predstavljajo prispevki občanov za izvajanje določenih programov- so
prepovedni obroki upokojencev (dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega so upravičene
invalidne osebe v primeru izbire družinskega pomočnika), katere nakazuje na račun Občine
Turnišče Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in pa zahtevki za
sofinanciranje javnih del. Ocenjeni znesek 25.000,00 EUR.
-prihodki od komunalnih prispevkov – zaračunava občina po Odloku o komunalnem prispevkuocenjuje se priliv v višini 60.000 EUR.
-prihodki iz naslova zaračunane kurjave poslovnih prostorov (Rodovita), ocena 5.000,00 EUR.
-drugi prihodki predstavljajo oceno prihodkov iz naslova vstopnine v fitnes (5.000,00 EUR).
- drugi izredni nedavčni prihodki kot so npr. povračila škod od zavarovalnice in druga povračila
odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

350.000,00 €
100.000,00 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v skladu z letnim načrtom pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Turnišče za leto 2015, ki je sestavni del
predloga proračuna. Občina načrtuje 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova
722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
250.000,00 €
Po letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Turnišče za
leto 2015. Ocenjena vrednost 250.000,00 EUR.
0€
0€

73 - PREJETE DONACIJE
730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki
predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz
tujine
74 – TRANSFERNI PRIHODKI
740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

238.982,00 €
238.982,00 €

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij
(državnega proračuna, lokalnih proračunov).
Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:
- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog,
- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov,
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
- požarna taksa
- finančna izravnava
Namenska sredstva iz državnega proračuna so ocenjena v višini 100.000,00 EUR:
- od Ministrstva za obrambo - požarna taksa v višini 5.000,00 EUR,
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- od MGRT na podlagi 21. In 23. člena Zakona o financiranju občin Občina Turnišče
predvideva 33.740,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno
infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov
prebivalcev občine. Prišteti je potrebno še 15.979,00 EUR sredstev iz istega naslova, nakazilo v
letu 2015 za leto 2014.
Ta sredstva se namenijo občini na podlagi načrta porabe za financiranje
- nakupa zemljišč potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,
- stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije,
- gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
- stroškov gradbenega nadzora,
- drugih upravičenih stroškov opredeljenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi odobrenih sredstvih sklada oziroma skladov Evropske unije.
- od Ministrstva za pravosodje in javno upravo se pričakuje sofinanciranje skupne občinske
uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo v višini 3.500,00 EUR. Na podlagi 44. Člena ZFO
se sofinancira financiranje družinskega pomočnika v višini izračunani 0,35 % PP-izplačilo nad
tem zneskom. Okvirni izračun za občino Turnišče za financiranje dveh oseb (družinski
pomočnik) znese 12.000,00 EUR.
Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in
nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v
preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske
inšpekcije.
4 - ODHODKI
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

2.815.156,00 €
565.190,00 €
170.650,00 €

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim,
regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, …) in
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) po Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju (Ur.list RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 40/12-ZUJF, 41/12, 46/13; ZSPJS-R, 108/13). Vsem proračunskim uporabnikom,
katerim se iz proračuna Občine Turnišče zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v
skladu z izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami. Višina plač je
izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta, ki predvideva za proračunsko leto 2015
povečanje števila zaposlenih za 1, v primerjavi s predhodnim letom. Postavka zajema tudi plače
in dodatke zaposlenih preko programa javnih del.
401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

25.500,00 €

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zajeti so tudi
prispevki za zaposlene preko programa javnih del.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
348.040,00 €
Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga
in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vsebuje naslednje
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izdatke:pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče
vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za
neposredne proračunske uporabnike
409 - REZERVE
21.000,00 €
Vključuje sredstva predvidena za splošno proračunsko rezervacijo, ki je oblikovana za namene
pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev.
Sredstva proračunske rezerve pa so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in se odvajajo
skladno z zakonom o javnih financah in uporabljajo za namene, kot jih predpisuje omenjeni
zakon in sicer po postopkih, določenih v občinskem odloku o proračunu. Načrtuje se 20.000
EUR, ki se jih bo namensko izločilo za delovanje sklada.
41 – TEKOČI TRANSFERI
410 – SUBVENCIJE

906.866,00 €
26.730,00 €

Transfer posameznikom v obliki subvencije preko JP Varaš je namenjena subvencioniranju dela
cene za porabljeno vodo (omrežnina pri zaračunani ceni vode in omrežnina za odvajanje in
čiščenje KOV po sprejetem sklepu na tretji seje OS Občine Turnišče – december 2014).
Ocenjena vrednost 21.730,00 EUR.
Transfer posameznikom za subvencioniranje cene odlaganja nenevarnih odpadkov preko
CEROP pa je druga subvencija v sklopu subvencij za odlaganje nenevarnih odpadkov.
Zaračunana na osnovi sprejetega sklepa na tretji seji OS Občine Turnišče – december 2014.
Ocenjena vrednost 5.000,00 EUR.
411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

167.370,00 €

Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom in
predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo
nezaposlenih, regresiranje prevozov, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih
domovih, pogrebnine. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok (cca 40
novorojenih otrok po 200,00 € za novorojenega otroka), nagrade študentom (120,00 € za končan
letnik in 60,00 € za diplomo), izplačila družinskemu pomočniku,….
412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 63.200,00 €
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim
institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička.
Prejemniki sredstev so gasilska društva, kulturna društva, športna društva, turistična društva,
humanitarna društva, politične stranke.
413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
649.566,00 €
Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam
in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo
podskupino proračunskih odhodkov.
Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena za plače, prispevke
zaposlenim in sredstva za izdatke za blago in storitve v šolah, kulturnih in drugih zavodih, tudi
za zavod Koušta. V tej podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevke v Zavod RS za
zdravstveno zavarovanje za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.
Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem
javnih služb in sicer s področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne
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rabe, na področju razvojnih projektov (LAS pri dobrih ljudeh) ter sredstva za delo skupne
občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.153.100,00 €
1.153.100,00 €

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu
opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi
plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to
skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih
osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in
obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o
izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.
Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno uprava in bo strošek nastal pri proračunu,
občina za leto 2015 načrtuje 1.153.100,00 EUR oz. 40,72 % odhodkov Bilance prihodkov in
odhodkov plana proračuna za leto 2015.
Sem spadajo stroški izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema, sredstva za projekt
ureditve in rušitve objekta pri VGD Gomilica, ureditev odvodnjavanja ulic ob izgradnji ceste
skozi Turnišče, ureditev javne komunalne infrastrukture, ureditev regionalne ceste R3-4726/1321
Renkovci-Črenšovci, ureditev dnevnega Centra za starejše v Turnišču, projekt posodobitve ČN,
nakup zemljišč, izdelave projektne dokumentacije za predvidene in nove projekte, geodetske
posnetke, razmeritve, cenitve za potrebe izgradnje komunalnih in drugih objektov v občini
Turnišče.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI
190.000,00 €
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
190.000,00 €
Zajemajo investicijske transfere javnim zavodom in drugim občinam. Planirana sredstva
predstavljajo povračilo sredstev, ki jih javni zavodi usmerjajo za nakup opreme, investicijska
vzdrževanja in projektno dokumentacijo v javnih zavodih (šolah, vrtcih, zdravstvenih domovih,
kulturnih zavodih). Sredstva v višini 13.000,00 EUR so namenjena v proračunu za sofinanciranje
projekta prenove kuhinje v JVIZ OŠ Turnišče (stroj za pomivanje posode).
Sem spadajo tudi transferi občinam in sicer Občini Puconci - za izgradnjo centra za ravnanje z
odpadki Puconci in Občini Črenšovci - kot nosilcu projekta Oskrba s pitno vodo v Pomurju sistem A.

B- R a č u n f i n a n č n i h t e r j a t e v i n n a l o ž b
7 - PRIHODKI

0€

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 - PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0€

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in
prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. Tu so torej
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izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih
vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev
občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih inštitucijah.
V tej bilanci Občina Turnišče v letu 2015 ne načrtuje prihodkov.
.
C- Račun financiranja
0€
Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.
Zadolževanje
Občina Turnišče v letu 2015 ne izkazuje zadolževanja in ne predvideva dodatnega zadolževanja.
Tako računa financiranja ni v predlaganem proračunu.
Vseeno pa navajamo pravne podlage za zadolževanje:
- 85. 86. in 88. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4),
- 10. in 10. a do 10. g člen ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega
sektorja in Občin (Uradni list RS, št. 3/08).
Dovoljeni obseg zadolžitve občine – 2. odstavek 10. b člena ZFO-1
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil
(glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih
obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih
uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne
preseže 8% realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v
letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega
proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani:
- davčni prihodki (70);
- nedavčni prihodki (71);
- kapitalski prihodki (72);
- transferni prihodki (74)
70 Davčni prihodki
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačjivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s
posebnimi zakoni. Za davčne prihodke velja, da del teh prihodkov še vedno zapade v koncept
izračuna primerne porabe občine. Zakon o financiranju občin deli davčne prihodke na tiste, ki so
kot odstopljeni vir davkov iz državnega proračuna. To pa pomeni, da se davki iz naslova
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dohodnine zbirajo v državnem proračunu in na podlagi izračuna višine primerne porabe
odstopijo občini kot odstopljeni davčni vir. Predstavljajo 69,05 % vseh prihodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov Občine Turnišče v planu proračuna za 2015.
71 Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih
prihodkov. V to skupino sodijo prihodki od premoženja, raznovrstne takse in pristojbine najpomembnejši vir so prihodki od premoženja, denarne kazni ter nekatere druge vrste
nedavčnih prihodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov plana proračuna Občine Turnišče za leto
2015 predstavljajo 7,34 %.
72 Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki se realizirajo iz naslova prodaje stvarnega premoženja občine
v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga sprejme
občinski svet in je priloga plana proračuna za leto 2015. Plan proračuna Občine Turnišče
predvideva za 14,23 % vseh prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
74 Transferni prihodki
Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja
prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih
skupnosti ali iz skladov socialnega zavarovanja. Ti prihodki niso izvirni prihodki proračuna,
temveč predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Kot stalni vir proračuna Občine Turnišče v okviru transfernih prihodkov je vse do leta 2009 bila
tudi finančna izravnava. Ponovila se je zgodovina in tudi v letu 2015 pripada po izračunu MF
finančna izravnava proračunu Občini Turnišče.
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del
navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na
podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni
izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/2006; v nadaljevanju: ZFO-1 uradno prečiščeno besedilo1).
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. Upošteva pa se
še korekcijski faktor razvitosti občine.
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 tako
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.
Pri predhodnem izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 je tako
upoštevana povprečnina iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni
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strukturi prebivalcev, površini občine ter dolžini lokalnih cest in javnih poti ter korekcijskega
faktorja razvitosti občine.
Na strani odhodkov skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:
tekoče odhodke,
tekoče transfere ter na
investicijske odhodke in
investicijske transfere.
Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Splošni del odhodkovnega dela proračuna nam poda informacijo o globalni porabi na ravni
občine, medtem ko analitične naloge predstavlja posebni del proračuna po programski
klasifikaciji in proračunskih postavkah.
40 Tekoči odhodki
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela ( to je plač in drugih
izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih in
drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za
nakupe drobne opreme, ki je klasificirana v skladu z računovodskimi pravili med tekočimi
odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ter življenjsko dobo.
41 Tekoči transferi
Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila za katera občina kot plačnik neposredno ne
prejme v plačilo materiala ali storitev. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali
splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem
javnih služb s področja družbenih dejavnosti (izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo), transferi
posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v
šolo, študijske pomoči, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev,
refundacija oskrbnih stroškov v socialnih ustanovah, izplačila družinskim pomočnikom idr..
42 Investicijski odhodki
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobivanju ali nakupu
zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, rekonstrukcije in
adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev projektne
dokumentacije ter zagotavljanja sredstev za nadzore pri investicijah.
Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja države
oziroma lokalne skupnosti.
43 Investicijski transferi
Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom
sredstev, to je za nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, drugih opredmetenih
osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnovo in drugo. Investicijski transferi se
namenjajo javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki in predstavljajo nepovratna sredstva prejemnikom.
Račun finančnih terjatev in naložb
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V okviru te bilance ne predvidevamo v proračunskem letu 2015 prihodkov in odhodkov.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup
kapitalskih naložb.
Račun financiranja
V okviru te bilance ne predvidevamo v proračunskem letu 2015 prihodkov in odhodkov.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v
računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

PRILOGA: TABELA 2
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I I . POSEBNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
10 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe

48.300,00 €

Navedeno področje zajema delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

31.000,00 €

Dokumenti ne obstajajo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in
zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je
Občina Turnišče, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter
gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in
drugih delovnih teles
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 - Politični sistem
0101 - Politični sistem

31.000,00

Opis glavnega programa
Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles,
občinske volilne komisije, zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank in
zagotavljanje materialnih podlag za delovanje izvršilnega organa - župana in podžupana.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana, podžupana, občinske volilne komisije,
političnih strank.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih
teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem
prometu
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
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 njegovem delu.
1001001 - Stroški delovanja občinskega sveta

28.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za delovanje občinskega sveta je v proračunu občine zagotovljena materialna podlaga.
Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na
sejah občinskega sveta pripada sejnina. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme
presegati 15 % letne plače župana.
V letu 2014 se načrtuje deset rednih sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 14
članov občinskega sveta, upoštevaje višino sejnine v višini 30 % od 15 % plače župana.
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 višini in načinu
določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih
teles občinskega sveta in drugih organov Občine Turnišče ter o povračilih stroškov.
Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta smo zagotovili
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proračunska sredstva v višini, ki bo zadoščala za kritje stroškov do desetih sej občinskega sveta.
Na tej proračunski postavki pa niso zajeta sredstva za pokritje izdatkov za fotokopiranje,
razmnoževanje gradiva in postrežbo na posamezni seji.
1001004 - Financiranje političnih strank

3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina porabe in upravičenost
posamezne politične stranke do teh sredstev se izvaja na podlagi Zakona o financiranju političnih
strank, v skladu s sprejetim proračunom in Sklepom o financiranju političnih strank v Občini
Turnišče.
Višina izdatka za leto 2014 ni spremenjena zaradi splošnih varčevalnih ukrepov, katerih nosilci
naj bi bile tudi politične stranke in ostaja na ravni leta 2013.
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
Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa,
da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da
stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom
mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi
višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju
političnih strank v Občini Turnišče.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
13.300,00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
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porabe
Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev in
pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 - Kadrovska uprava
0403 - Druge skupne administrativne službe
0403 - Druge skupne administrativne službe

13.300,00 €

Opis glavnega programa
Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in
upravljanja s premoženjem.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba protokolarnih dogodkov
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

5.300,00 €

Opis podprograma
Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- skrb za objavo predpisov v uradnem glasilu
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- objava sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu RS
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.
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

8.000,00 €

Opis podprograma
Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v
občinskem interesu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- kvalitetna in pravočasna priprava
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih priredi

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

4.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje
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lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja
v občinsko upravno zgradbo.
Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb
zagotavljati tudi sredstva za plače.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih
ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin
0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
4.000,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih
aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v
organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.
Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje skupnega organa občin ustanoviteljic za področje
inšpekcije

Dolgoročni cilji glavnega programa
- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS)
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS, se udeležuje predavanj,
seminarjev, ki jih le-ta organizira, in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s
posameznega področja njenega delovanja.
Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih
regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in
drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

3.000,00 €

Opis podprograma
Občina iz proračuna zagotavlja dogovorjeni delež za delovanje RRA Mura d.o.o., ki opravlja
storitve v javnem interesu za področje Pomurske regije (delovanje regijskih organov, garancijska
shema, priprava in prijava dokumentacije za javne razpise, koordinacija pri obravnavi regijskih
projektov, spremembe in dopolnitve ter spremljanje izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za
obdobje treh let.)
Podprogram zajema tudi naloge in organizacijo dela medobčinske inšpekcije in redarstva kot
organa skupne občinske uprave. Le ta opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge
občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih občinske inšpekcije, občinskega redarstva in
strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določilih zakonov, ki
urejajo prostor, v pristojnosti občin in naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Državni razvojni program za obdobje 2013-2020
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2013-2020
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
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ciljev
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije
- namenska poraba proračunskih sredstev za skupen organ
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in
drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje
2013-2018 ter sodelovanje s organom skupne občinske uprave .
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

1.000,00 €

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

00,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se
bo občanom zagotavljala dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino,
bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program za kulturo 2011-2017, november 2011
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2007-2015, 25. julij 2007
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2011-2017, 2011
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do
knjižničnega gradiva in
storitev vsem občanov (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast
izposoje, ipd.),
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- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih
prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih
kadrov v športu.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
1803 - Programi v kulturi
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

00,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe,
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do
knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev,
uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)
- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in
bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom
- izdaja občinskega glasila
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
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- realizacija zastavljenih programov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 - Drugi programi v kulturi

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

00,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje

sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, snemanje

dogodkov za lokalno
televizijo, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema - informiranje občanov (radio,
časopis), izdaja
informacijskih publikacij

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o medijih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- informiranje občanov preko radia, lokalne TV
- izdaja informacijskih publikacij,
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izdaja občinskega glasila
- informiranja občanov preko radia, TV, časopisa
1018006 - Izdajanje občinskega glasila

20 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

00,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev,
upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega carinskega sistema.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- jih ni
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja
z javnimi financami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor

1.500,00 €

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
- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih
sredstev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je opravljanje nadzorov, v skladu z letnim programom dela tega organa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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02039001 - Dejavnosti nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

1.500,00 €

Opis podprograma

Podprogram dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje nadzornega odbora kot organa, ki
nadzira in poroča o tem ali so bila javna sredstva pravilno in smotrno porabljena.
Zakonske in druge pravne podlage
- Statut Občine Turnišče
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev,
nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Turnišče ter o
povračilih stroškov
-Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila
sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo
prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v
poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec
za dosego cilja.

2002001 - Dejavnost nadzornega odbora

1.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin in nadzorov članom nadzornega
odbora.
Sejnine za redno sejo in posamezne vrste nadzorov so določene v Pravilniku o
višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade
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članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Turnišče ter o povračilih
stroškov.
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 sejnina članom odbora je Pravilnik o višini in načinu določanja plač
oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega
sveta in drugih organov Občine Turnišče ter o povračilih stroškov.
30 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM

60.360,00 €
49.410,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Navedeno področje zajema delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti ne obstajajo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in
zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je
Občina Turnišče, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter
gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in
drugih delovnih teles
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 - Politični sistem
0101 - Politični sistem

49.100,00 €
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Opis glavnega programa
Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles,
občinske volilne komisije, zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank in
zagotavljanje materialnih podlag za delovanje izvršilnega organa - župana in podžupana.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana, podžupana, občinske volilne komisije,
političnih strank.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih
teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem
prometu
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

49.410,00 €

Opis podprograma
Dejavnost župana je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan
kot izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih
aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Turnišče
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev,
nagrade članov
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delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Turnišče ter o povračilih stroškov
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- Zagotavljanje materialnih, kadrovskih pogojev za delovanje župana in podžupana

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 dogodkih.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
10.950,00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev in
pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 - Kadrovska uprava
0403 - Druge skupne administrativne službe
0403 - Druge skupne administrativne službe

10.950,00 €

Opis glavnega programa
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Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in
upravljanja s premoženjem.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba protokolarnih dogodkov
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

10.950,00 €

Opis podprograma
Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v
občinskem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- kvalitetna in pravočasna priprava
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
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Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih prireditev
4 0 - O B Č I N A - O B Č I N S K A U P R A VA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.704.996,00 €
6.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev,
upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega carinskega sistema.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- jih ni
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja
z javnimi financami
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

6.000,00 €

Opis glavnega programa
Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa
izvaja občina naloge upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in z denarnimi
sredstvi
Dolgoročni cilji glavnega programa
- Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim
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prihodkom in upoštevanje meril likvidnosti in varnosti.
- Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma
javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi
financami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

6.000,00 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma se poravnavajo stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance Upravi RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije ter sredstva za plačilo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v državni proračun.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o plačilnem prometu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- čim nižji stroški plačilnega prometa

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

38

4002001 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

6.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se plačujejo stroški plačilnega prometa oziroma provizija Upravi Republike
Slovenije za javna plačila, saj občine nimajo odprtega transakcijskega računa pri poslovnih
bankah, temveč pri Banki 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
Višina sredstev se ocenjuje na podlagi porabe v letu 2014. Na višino vpliva število transakcij in
veljavna tarifa.

04

-

SKUPNE

ADMINISTRATIVNE

SLUŽBE

STORITVE

IN

SPLOŠNE

JAVNE

142.400,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev in
pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 - Kadrovska uprava
0403 - Druge skupne administrativne službe
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0403 - Druge skupne administrativne službe

142.400,00 €

Opis glavnega programa
Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in
upravljanja s premoženjem.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba protokolarnih dogodkov
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

142.400,00 €

Opis podprograma
Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem občine, zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Izvedba planiranih investicijskih vlaganj in oddana dela po postopkih javnega naročanja
5.000,00 €

4001001 - Pravno zastopanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlagajo izvršbe na
pristojnem sodišču, s čimer nastajajo stroški (rubežnik).
Občina Turnišče s te postavke krije stroške odvetnikov za njihovo zastopanje.

4004002

-

Stroški

tekočega

vzdrževanja

in

upravljanja

premoženja

občinskega
137.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predstavlja pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z
občinskim premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem
spadajo stroški električne energije za objekte in vzdrževanje objektov.
4004003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki predstavljajo stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije
za občinskega premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Načrti in druga projektna dokumentacija
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

229.130,00 €

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, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja
v občinsko upravno zgradbo.
Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb
zagotavljati tudi sredstva za plače.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program za obdobje 2013- 2020
- Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije za obdobje 2015-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih
ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin
0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
8.000,00 €
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

8.000,00 €

1006005 – Povezovanje lokalnih skupnosti-skupne obč.uprave

8.000,00 €

Opis glavnega programa
Obveznost občine za financiranje delovanja občin, ožjih delov občin in skupnih občinskih uprav
so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se
za delovanje medobčinskega inšpektorata namenjajo sredstva za plače in druge stroške.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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Dolgoročni cilji so:
- skrb vaških skupnosti za razvoj vasi z dajanjem raznih predlogov in pobud
- učinkovito sodelovanje občine in inšpekcijske službe
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalci so sodelovanje na sejah odborov vaških skupnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0603 - Dejavnost občinske uprave

221.130,00 €

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave in
investicijska vlaganja v prostore občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in
pravočasno
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih
- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na
občinski upravi in tudi boljša dostopnost za stranke.
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

214.780,00 €

Opis podprograma
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Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače delavcev občinske
uprave, Materialni stroški občinske uprave, Stroški za revizijo poslovanja občin, Skupni organ
medobčinskih inšpekcijskih služb.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- namenska poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške, poročila in organa skupne
občinske uprave, tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- sodelovanje z organom skupne občinske uprave
Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske
uprave.

4006001 - Plače delavcev občinske uprave

153.860,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila,
regres za letni dopust, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Upoštevane so iste izhodiščne plače, kot so bile v letu 2014, v proračunu niso planirani stroški za
delovno uspešnost v višini 2 % od sredstev za plače.
S prehodom na nov plačni sistem so vse plače zaposlenih vezane na prevedene plačne razrede.
V letu 2015 se načrtuje izplačilo regresa upoštevaje ZUJF.
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
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javni sektor, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Dogovor o ukrepih na področju
plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in sprejet ZUJF, ZIPRS1415.
4006003 - Materialni stroški občinske uprave

60.920,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke se bodo krili stroški nakupa pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala.. - tudi za
potrebe fotokopiranja gradiv za občinski svet in delovna telesa), stroški časopisov, strokovne
literature, računalniških storitev, telefona, poštnine, goriva, vzdrževanja in zavarovanja vozil,
izdatke za službena potovanja, izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme (HKOM) ipd.
V skladu z izjavo o varnosti pa bomo del sredstev s te postavke namenili za zdravstvene
preglede, potrebne meritve in menjave oz. pregledov gasilnikov v skladu s priporočili zunanjega
izvajalca za požarni red.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na tej
postavki v letu 2013.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav

6.350,00 €

Opis podprograma

Gre za izdatke za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicije
in investicijsko vzdrževanje v upravne prostore oz. investicijska vlaganja namenjena ureditvi
prostorov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o sistemu plač
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
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Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje pogojev dela za zaposlene in lažji dostop za stranke.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

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
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4006005 - Nakup opreme

6.350,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme in programske opreme.
V letu 2015 se načrtuje nabava:
- strojne računalniške opreme,
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja
- licenčne programske opreme
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Nakup opreme (občinska uprava)

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

38.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za
posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te.
Področje zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo sistema varstva
pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove
posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje
pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. Na tem
področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem
usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z
izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev
oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
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- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

38.000,00 €

Opis glavnega programa
Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in
materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove
posledice.

Sestavni del tega programa je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionaliziranosti in
učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti
in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem
organiziranosti),
- zviševanjem ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico
preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohraniti ali izboljšati čas prihoda na mesto nesreče
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

13.000,00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se opravljajo upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in
izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge:
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- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez,
spremljanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in
pomoči, obveščanje pristojnih državnih in

drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč,

organiziranje zaščite in reševanja,
- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne
opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in
pomoč, zagotovitve učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči
nadgradnje sistema glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje
občinskih načrtov zaščite in reševanja,
- zvišanja ravni varstva pred požarom v naravnem in bivalnem okolju.
Zakonske in druge pravne podlage
-Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
-Zakon o varstvu pred požarom
-Zakon o gasilstvu
-Zakon o Rdečem križu
-Zakon o varstvu pred utopitvami
-Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč
-Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
-Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
-Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
-Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Na področju opremljanja želimo nabaviti manjkajočo potrebno opremo ter zamenjati dotrajano,
neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo. Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi
prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej
sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni
sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč.
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Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o
ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti
reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno reševati. Zaradi tega že ves čas
načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izvesti vse predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito
, reševanje in pomoč
- nabaviti potrebno tehnično opremo ter opremo v skladu z merili za opremljanje enot civilne
zaščite

4007001 - Sredstva za redno dejavnost CZ

13.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za delovanje redne dejavnosti civilne zaščite. Materialni stroški
predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi se zagotavlja kritje stroškov izobraževanja,
usposabljanja in vaj štaba in enot zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje pripadnikov
civilne zaščite.
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
Kot izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so Letni programi dela štaba
civilne zaščite.
07039002 – PROTIPOŽARNA VARNOST

25.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nadaljevalo se bo z načrtom nakupa opreme, ki je narejen v skladu z Uredbo o organiziranju in
opremljanju Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 92/07), ki bo temeljil na osebni in skupni opremi
pripadnikov, štabov in enot CZ ter na opremi, ki je potrebna predvsem za reševanje v slučaju
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neurij s točo ter močnim dežjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Nakup in vzdrževanje opreme CZ

4007005 - Dejavnost občinske gasilske zveze

25.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze občine Turnišče in
posredno vseh gasilskih društev. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osnovne potrebe
(elektrika, voda, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov in drugih
funkcionalnih izdatkov).
Del sredstev je namenjen za zavarovanje članov gasilskih društev, gasilskih vozil, opreme in
gasilskih domov, redno vzdrževanja vozil, črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je
namenjenih tudi za operativne potrebe in sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, proslave
in prireditve.
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
Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze občine Turnišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

54.700,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih
delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Občina podpira zaposlovanje brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni v območnih
uradih za delo, izvajalcev javnih programov na različnih področjih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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- začasna premostitev dolgotrajne oziroma rizične brezposelnosti z aktivno vključitvijo v
delovno okolje,
- ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti težko zaposljivih skupin
brezposelnih oseb,
- priprava brezposelnih oseb na možnost trajnejših oblik zaposlovanja oz. samozaposlovanja
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

54.700,00 €

Opis glavnega programa
Sofinanciranje javnih del.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečanje zaposljivosti skupin brezposelnih oseb z visokim tveganjem za dolgotrajno
brezposelnost, glede na podatke trga zaposlovanja so to osebe nad 50 let starosti, mladi
dolgotrajno brezposelni, brezposelne osebe brez izobrazbe in druge ugotovljene tvegane skupine
oseb brez zaposlitve.
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest in zaposlovanja oz. samozaposlovanja iskalcev
zaposlitve.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ublažiti posledice gospodarske krize na trgu dela in ponovno aktivirati brezposelne osebe,
- slediti programu aktivne politike zaposlovanja letnega javnega razpisa programov javnih del
območnega Zavoda RS za zaposlovanje
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih
delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
1039001 - Povečanje zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti

54.700,00 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
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- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanje
- Pravilnik o financiranju javnih del
- Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2014
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- večanje obsega zaposlitev brezposelnih oseb preko aktivne politike zaposlovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih
delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve oziroma socialne varnosti (upokojitve)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- sofinanciranje javnih del z vključevanjem javnih delavcev za obdobje do enega leta
- znižanje števila brezposelnih oseb

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vključenih težje zaposljivih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del
4010001 – Nagrade dijakom in študentom
4010007 - Plače in drugi izdatki - javna dela

10.000,00 €
44.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
V letu 2015 je občina načrtovala zaposlitev brezposelnih oseb(med odhodki so prikazane plače
za JD 2015 v celoti, refundacija pa se prikazuje med prihodki proračuna).
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
Javna dela oziroma deleži sofinanciranja se zagotavljajo na podlagi veljavnih izhodišč, določenih
s pravilnikom o sofinanciranju javnih del v RS.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

8.500,00 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) ter gozdarstva (gozdna infrastruktura ceste). V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti
podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2015-2020
- Program razvoja podeželja 2015-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj
dopolnilnih dejavnosti
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov,
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.500,00 €

Opis podprograma
Podprogram predstavlja sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, preventivne in humanitarne
dejavnosti društev za zaščito živali in sofinanciranje veterinarskih storitev
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
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- zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število oskrbljenih zapuščenih živali
- število oddanih živali
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- sofinanciranje letnih programov

4011002 - Zavetišča oz. oskrba živali

6.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv - UPB2 (Uradni list RS, št. 43/07) v 27. členu navaja da:
- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri
čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane
pogoje.
Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih psov in mačk
namenjajo pooblaščenim organizacija, ki izvajajo dela povezana z oskrbo in zavetiščem živali. V
našem primeru je od leta 2008 to Mala hiša d.o.o. Tešanovci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Jih ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izhodišča temeljijo na realizaciji programa leta 2014.

1104 - Gozdarstvo

2.000,00 €

Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne
infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko
koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov.
Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).
Dolgoročni cilji glavnega programa
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake),
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja,
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

2.000,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne
infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake)
4011007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila sredstva v
navedeni višini, katera pa bodo porabljena skladno z letnim programom Zavoda za gozdove, OE
Murska Sobota po prioritetnem vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad
izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
- Gozdnogospodarski načrt, Zavod za gozdove RS
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

173.800,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema izvajanje programov s področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške
infrastrukture, letališče infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2014-2018 (Skupaj
za večjo varnost)
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2014-2018
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega,
zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom
na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z
namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobnih območij občine
in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

173.800,00 €

Opis glavnega programa
V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in
infrastrukture, in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter
povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah
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- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjševanja
zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- gradnja cestnega omrežja
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave
- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanj
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13029004 - Cestna razsvetljava
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

120.000,00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti ...)
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja
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- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti in pretočnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
ovire za umirjanje prometa -grbine)
4013001 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

120.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzdrževanje občinskih cest se izvaja po programu vzdrževalca občinskih cest Javnega
komunalnega podjetja Varaš d.o.o. Letno in zimsko vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o
javnih cestah in obsega sanacijo voznih površin, bankin, makadamskih cest, čiščenja jarkov,
sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah. Pluženje snega se vrši na podlagi
sklenjenih pogodb z večimi izvajalci.
V letu 2015 se predvideva še ureditev regionalne ceste R3-4726/1321 Renkovci - Črenšovci.
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 o rednem vzdrževanju in varstvo lokalnih cest in izvajanje zimske službe na območju
občine Turnišče

13029002 - Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest

53.800,00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih
cest ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti,
cestna križanja...)
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
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- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- razvoj cestnega prometa in infrastrukture; gradnja, rekonstrukcije oz. obnove cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)
13029004 – Cestna razsvetljava

00,0 €

4013007 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
00,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške rekonstrukcij javne razsvetljave, kar vključuje tudi sredstva za izdelavo
potrebne
dokumentacije za obnove občinskih cest, saj je občina v skladu z Zakonom o graditvi objektov
dolžna za večje gradbene posege zagotoviti projektno dokumentacijo, pri izvedbi del pa
poskrbeti tudi za opravljanje gradbenega nadzora nad izvajanjem del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:Ureditev elektro omrežja (čevljarski muzej, Industrijska ulica)
14 – GOSPODARSTVO

8.375,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje gospodarstva zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo
občine in razvoj turizma in gostinstva. V okviru tega področja se bodo izvajali ukrepi za
spodbujanje podjetništva in v skladu z zakonom opravljali naloge s področja turizma.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
60

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2014
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2015-2020
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2015-2020,
- Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije za obdobje 2010-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s
pomočjo

prestrukturiranja in povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in

uvajanjem novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem
inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju
- promocija kraja in turistične ponudbe
- oblikovanje skupne regionalne organizacije, ki bo povezovala in usklajevala turistično ponudbo
z razvojem novih turističnih programov in standardov blagovne znamke Prekmurja, izboljšanje
turistične ponudbe (kakovost, ipd.)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

3.375,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- promocija občine (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.)
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov,
usklajevanje turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov,
usposabljanje vodnikov, ipd.),
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje,
javne prireditve,
promocijski material)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izdelava prospektov, razglednic za promocijo kraja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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5.000,00 €

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- promocija občine (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.)

- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov,
usklajevanje turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov,
usposabljanje vodnikov, ipd.),
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje,
javne prireditve,
promocijski material)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izdelava prospektov, razglednic za promocijo kraja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine

5.000,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje promocijo občine - prospekti, razglednice, fotografije, ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje promocijskega materiala
Kazalnikov ni, ker ni znano vnaprej - vrsta, količina, ipd. materiala.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, ipd.)
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4014010 - Promocijski material in oglaševanje

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo prospektov, razglednic in novih fotografij za promocijo kraja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4014006 – Razvoj turistične infrastrukture

00,00 €
00,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti s področja turizma in sicer za naslednje
vsebine:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma,
- organizacija in usklajevanje turističnih aktivnosti,
- promocija kraja,
- urejanje turistične infrastrukture
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
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

512.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem
naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2013-2020
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Turnišče. Z vsakim realiziranim
projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na
lokalnem nivoju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

512.000,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter
nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izgradnja kanalizacijskega sistema
- izboljšanje stanja voda
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik
ravnanja z odpadki
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- gradnja in vzdrževanje odlagališč
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

7.000,00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje zbirno sortirnega
centra, odlagališč, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih
odpadkov,
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
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- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Turnišče
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izgradnja zbirno sortirnega centra
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje
obremenjevanja okolja z
odpadki
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izgradnja zbirno sortirnega centra
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru
- odvoz komunalnih, kosovnih in posebnih odpadkov

4015006 - Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci - II.
faza skladno z
Aneksom št.V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje obratovanja regijskega centra
"Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II

4015014 – Varaš d.o.o družba za komunalne storitve

00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Varaš d.o.o. in
zakonu o obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
4015015 – Subvencija cene predelave in odlaganja odpadkov CERO

5.000,00 €
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15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

315.000,00 €

4015008- Tekoče vzdrževanje ČN

10.000,00 €

4015011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN

300.000,00 €

4012012 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kanaliz.sistema

5.000,00 €

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

190.000,00 €

4015004 – Varovanje okolja in naravne dediščine

190.000,00 €

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

778.925,00 €

KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Nacionalni stanovanjski program
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve
oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in
interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini
Stanovanjska dejavnost:
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- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
00 €
Opis glavnega programa
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta
- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov
- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029003 - Prostorsko načrtovanje
16029003 - Prostorsko načrtovanje

00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta
- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
4016018 - Prostorsko načrtovanje

00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 se nadaljuje s postopki za izdelavo občinskega prostorskega načrta
in občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: Prostorsko načrtovanje
314.625,00 €

1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo
v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter
tekočim vzdrževanjem obstoječih
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 - Oskrba z vodo
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
16039001 – Oskrba z vodo

314.625,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za investicijo oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem A.

16039003 – Objekti za rekreacijo

00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje ureditev mladinskega parka in teniškega igrišča.
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16039005 – Druge komunalne dejavnosti

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

00 €
10.000,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na
stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Turnišče
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

10.000,00 €

Opis podprograma
Program zajema, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški,
zavarovanje, upravljanje).
Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon
Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti
prispevka
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- tekoče vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)
454.300,00 €
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Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči so gospodarjenje z
zemljišči, ki so v lasti Občine Turnišče zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje z zemljišči
zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne
objekte.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Turnišče za leto 2015.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

454.300,00 €

4016004 – Drugi stroški urejanja zemljišč

454.300,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje projekt ureditev ekonomsko poslovne cone.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

52.426,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne
programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V okviru tega
programa se bodo ustvarjali in pospeševali pogoji za nemoteno delovanje in čim kvalitetnejše
izvajanje zdravstvenega varstva občanov na primarni ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2014
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni,
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opredeljenih v zakonskih aktih.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 - Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
1702 - Primarno zdravstvo

00,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega
zdravstva (zdravstveni dom, zdravstvena postaja Lendava) ter sofinanciranje posameznih
zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogoje in zdravstvene opreme za delovanje javne
zdravstvene službe na primarni ravni

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje ustrezne zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni
ravni
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

00,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme
za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene
službe na primarni zdravstveni ravni,
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene
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službe na primarni zdravstveni ravni,
4017005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

00,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

426,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in aktivnosti promocije zdravja
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- ohranjanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega
varstva
- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. izvajanje mrliško ogledne službe
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17079002 - Mrliško ogledna služba
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
426,00 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
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- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa
opreme
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa
opreme

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

52.000,00 €

4017002 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

45.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje tistim
osebam, državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Turnišče in nimajo
prejemkov na osnovi katerega bi pridobili status zavarovanca.
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
Višina prispevka, ki ga predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in trenutno število
upravičencev (cca 100-120 oseb, prispevek 30,87 €/ osebo).
4017005 – Prispevek za opravljene obdukcije po naročilu in pogrebnine

3.000,00 €

17079002 - Mrliško ogledna služba

4.000,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški
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mrliškega pregleda, obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe
4017003 - Mrliško ogledna služba

4.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka predstavlja stroške mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega
oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu...) za vse umrle, ki so imeli v
času smrti stalno prebivališče na območju občine Turnišče ter za vse umrle, za katere ni možno
ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine.
Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma
kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivih bolezni.
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
Načrtovana sredstva za leto 2015 temeljijo na oceni potrebnih sredstev za te namene.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

87.860,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se
bo občanom zagotavljala dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino,
bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
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- Nacionalni program za kulturo 2014-2020, november 2014
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2013-2018, 25. julij 2013
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2013-2018,
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do
knjižničnega gradiva in storitev vsem občanov (povečanje deleža odraslih prebivalcev,
uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih
prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih
kadrov v športu.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
1803 - Programi v kulturi
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa
Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
- ohraniti doseženi standard
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
1803 - Programi v kulturi

25.660,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe,
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ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do
knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev,
uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)
- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in
bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom
- izdaja občinskega glasila
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- realizacija zastavljenih programov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 - Drugi programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

8.600,00 €

Opis podprograma
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in
bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom
- izdaja občinskega glasila
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- realizacija zastavljenih programov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 - Drugi programi v kulturi
Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v
knjižnicah, izdajanje
knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotoviti čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva
- spodbujati informacijsko pismenost
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- ohraniti pogoje za delovanje Knjižnice v Lendavi in izpostave Turnišče
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število uporabnikov različnih programov knjižnice
- število izposojenih knjig
4018001 - Dejavnost knjižnice

8.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Turnišče v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Knjižnice v Lendavi
s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom občine. S
sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov
zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice.
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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
Načrtovana sredstva za leto 2015 temeljijo na finančnem načrtu Knjižnice Lendava.
18039003 – Ljubiteljska kultura

17.060,00 €

4018003 – Sredstva za sofinancira.programov ljubiteljske kulture

4018004 – Sofinanciranje programov kulture

860,00 €

16.200,00 €

18039005 – Drugi programi v kulturi

00,00 €

4018013 – Investicije na področju turizma

00,00 €

1804 – Podpora posebnim skupinam

23.500,00 €

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

23.500,00 €

4018012 – Sofinanciranje programa turizma

23.500,00 €

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

38.700,00 €

Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju
športne in mladinske dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih
kadrov v športu,
- z različnimi športnimi društvi izvesti čim več športno rekreativnih prireditev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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- vzdrževati javne športne objekte
- povečati število športnih rekreativcev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa
18059001 - Programi športa

38.700,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in
organov športne zveze,nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve,
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska
mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni
šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu
- Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Turnišče
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izvedba javnega razpisa za športne programe
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti
19 - IZOBRAŽEVANJE

468.080,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanje,
osnovnega
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. V okviru tega
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področja se preko javnih zavodov zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalni proces in v
okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2014
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport,
2011
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne
dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol, dvig izobrazbene ravni občanov z
zagotavljanjem sredstev za nagrade študentov ob opravljeni diplomi,
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za
sofinanciranje letovanja otrok
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 - Drugi izobraževalni programi
1906 - Pomoči šolajočim
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

327.500,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
V okviru tega programa se ohranjajo in zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim
večjega števila otrok v vrtce.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 - Vrtci
19029001 – Vrtci

327.500,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov
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in plačili staršev, tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode-za izdatke za blago in storitve, za tekoče
vzdrževanje ter investicijske transfere - sofinanciranje nakupa opreme in

investicije oz.

investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam
otrok in njihovih

staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in

prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.
Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih cilje predstavlja obseg
realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- vključitev novih varovancev
4019001 - Dejavnost javnih vrtcev

327.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja JVIZ OŠ Turnišče.
Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih
občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Turnišče
(uveljavljen domicilni princip).
Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih
oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.
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

Merila in kriteriji Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Sredstva za plače so planirana po izhodiščih Ministrstva za finance in po določilih Kolektivne
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pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

82.560,00 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter
sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja
Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohranjanje sredstev na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega,
razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti
otrok
- zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnošolskega
izobraževanja
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto
in standard vzgojno izobraževalnega procesa
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

75.000,00 €

Opis podprograma
Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih
šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo
vozačev (kadri), tekmovanja učencev, nakup in gradnja ter vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
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- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje ustreznih pogojev za ohranjanje in bogatitev doseženega standarda osnovnega šolstva
- omogočanje materialne opremljenosti šole s sodobno opremo in učno tehnologijo
- vzdrževanje prostorov
Kazalci:
- število izvedenih programov na osnovni šoli

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje investicijskih sredstev za vzdrževanje osnovnošolskega prostora in nabavo
opreme
4019003 - Materialni stroški v osnovnih šolah

62.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za materialne stroške v osnovni šoli.
Na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora lokalna skupnost
osnovni šoli zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika,

ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) in druge materialne
stroške.
4019004 - Dodatni program v osnovnih šolah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe kot so
posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti, kakor tudi izvedba projektnih in
razvojnih dejavnosti, občinska, medobčinska, regijska in državna tekmovanja učencev,
sofinanciranje dodatne ure tujega jezika.
4019005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

13.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za investicije oz. nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na
podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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19039002 - Glasbeno šolstvo

7.560,00 €

Opis podprograma
Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge
materialne stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
- Zakon o glasbenih šolah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja
Kazalniki:
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja
Kazalniki:
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo
4019007 - Sofin.dejavnosti Glasbene šole Lendava, Beltinci

7.560,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje (za materialne stroške) Glasbene šole Lendava in Beltinci na
podlagi števila vključenih otrok iz občine Turnišče ter v skladu z dogovorom o načinu in višini
sofinanciranja materialnih stroškov s strani ustanoviteljice in partnerskih občin šolskega okoliša,
katerih otroci obiskujejo glasbeno šolo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.

1905 – Drugi izobraževalni programi

1.000,00 €
84

19059001 – Izobraževanje odraslih

1.000,00 €

1906 - Pomoči šolajočim

57.020,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti za učence v osnovni šoli
- izenačevanje pravic otrok vključenih v redno izobraževanje in zmanjševanje socialnih razlik med učenci
- nagrade študentom ob opravljeni diplomi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov za prve razrede osnovne šole
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

57.020,00 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencev,
subvencioniranje šole v
naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole, subvencioniranje šolske
prehrane.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje enakih možnosti učencem pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev, ki so upravičeni do pomoči
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in
sofinanciranje šolske prehrane in nakupa delovnih zvezkov
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev vključenih v šolo v naravi

4019004 – Dodatni program v osnovnih šolah

18.750,00 €
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4019011 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
27.000,00 €
4019012 – Regresiranje prevozov učencev v OŠ II Lendava in v MS

11.270,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre
oz. prevoze na nevarnih poteh (izvajalec Avtobusni promet d.d. Murska Sobota).
Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim
programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo.
Izvajalec Avtobusni promet d.d. M.Sobota in v Lendavo, izvajalec OŠ II. Lendava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.

20 - SOCIALNO VARSTVO

123.800,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki
so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
V okviru tega področja se bodo pospeševale dejavnosti služb socialnega varstva občanov in družin ter
krepitev sodelovanja s Centrom za socialno delo in drugimi javnimi zavodi s področja socialnega
varstva.
Glavnina nalog, ki se izvaja na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon
o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2010-2015
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženih za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno
varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki,
itd.)
- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

8.000,00 €
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Opis glavnega programa
Občina Turnišče želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na območju občine Turnišče ter slediti
družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega
novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalo bivališče v Občini Turnišče in je državljan
Republike Slovenije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- spodbujanje rodnosti na področju družinske politike
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje rojstev otrok
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število podeljenih pomoči za novorojence
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 - Drugi programi v pomoč družini

8.000,00 €

Opispodprograma
Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage
- Sklep Občine Turnišče o pomoči za novorojence
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- spodbujanje rodnosti na področju občine, s tem, da se zagotavljajo sredstva za novorojence

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- dvig rojstev v občini
4020013 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

8.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
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preko NRP
Določila Sklepa o pomoči za novorojence

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

115.800,00 €

Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za
socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov
socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne
osebe, starostniki...)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje
programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 - Centri za socialno delo
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20049003 - Socialno varstvo starih
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

4.800,00 €

Opis podprograma
Zajema plačilo Centru za socialno delo za opravljanje strokovnih del in sicer za strokovna dela:
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti preko Centra za socialno
delo
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- plačilo Centru za socialno delo za izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne
skupnosti

4020001 - Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo

4.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Center za socialno delo Lendava bo v letu 2015 za lokalno skupnost opravljal naloge skladno z
nalogami, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati
lokalna skupnost.
Center za občino Turnišče opravlja oz. bo opravljal naslednje naloge:
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za zimske pomoči, letovanje socialno
ogroženih otrok, doplačila bivanja v stanovanjski skupnosti, kritje drugih stroškov iz izdatkov za
premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih
pravic (plačilo pogrebnih stroškov, ...)
- dajanje informacij o izbiri do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih
pomočnikov na domu ter
spremljanje njihovega dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

24.000,00 €

Opis podprograma
Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje družinskega pomočnika.
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri
ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki
je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice od družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s
težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
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potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim
rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti
invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost
njihovega življenja.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika
Kazalci:
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe
4020003 - Financiranje družinskega pomočnika

24.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena delnemu plačilu za izgubljeni dohodek in del prispevkov za
socialno zavarovanje - za družinske pomočnike.
Na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.
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
Določila Zakona o socialnem varstvu in Zakona o usklajevanju transferjev posameznikov in
gospodinjstev v RS ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov - 2 osebi.

20049003 - Socialno varstvo starih

80.000,00 €

Opis podprograma
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Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih,
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu,
investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko
varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje oskrbe skozi izvajanje programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja
uporabnikom teh storitev;

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število odraslih invalidnih občanov in starejših nad 65. let, ki koristijo storitve socialnega
varstva
4020004 - Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

80.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih
socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati
domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila
institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne
vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo, v skladu z določili
Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev .
Načrtovana sredstva za leto 2015 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 13 občanov v
domovih širom Slovenije. Bistveno povečanje potreb po teh sredstvih je posledica povečanja
števila občanov v domski oskrbi, povišanja cen oskrbe in višine doplačil glede na dohodke
oskrbovancev in njihovih zavezancev za doplačilo.
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
Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev(Uradni
list RS, št.87/2006) in ocena stroškov za plačilo storitev za leto 2014
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

7.000,00 €

Opis podprograma
Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih
stroškov za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Turnišče
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in
pogrebnih stroškov
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči, bivanja v stanovanjski skupnosti in letovanje socialno
ogroženih otrok

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje finančne pomoči socialno ogroženim
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prejemnikov socialnih pomoči
4020007 – Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Regresiranje izvedb maturantskih plesov in praks dijakom, študentom.
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
Ni.
4020008 – Pomoč pri uporabi stanovanja-subvencije

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Center za socialno delo na osnovi pristojnosti odloči

prejemnike subvencij

socialnim

upravičencem
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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

21.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic nesreč,
ki jih povzročijo naravne sile (poplave, potres, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni...) 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
To področje nima dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Osnova je Zakon o
odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti
čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 - Splošna proračunska rezervacija
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
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nesreč

20.000,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane
ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- 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
-jih ni
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva občine
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23029001 - Rezerva občine

20.000,00 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49.
členom Zakona o javnih financah in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
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, 75/03) tako v 17. in 38. členu 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 vsa 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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4023001 - Proračunska rezerva

20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg sredstev, ki se
izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni
2303 - Splošna proračunska rezervacija

1.000,00 €

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter za namene, za katere se med
letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračun
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo
moč planirati
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija

1.000,00 €

Opis podprograma
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Rezervacija je oblikovana na
osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.
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
- Odlok o proračunu občine za posamezno leto
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
- jih ni
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4023006

-

Tekoča

proračunska

rezerva

(splošna

proračunska

rezervacija)
1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov. O uporabi teh sredstev odloča župan s sklepom na predlog posameznega
proračunskega uporabnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
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DOLGOROROČNI RAZVOJNI CILJI OBČINE
Občina Turnišče ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih programov
občine za obdobje 2015 do 2018, ki odraža razvojno politiko občine na področju
investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka
posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih
programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega
proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti,
ki niso v naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko
občine. Občina si je dolgoročno zastavila cilje – projekte na področju komunalne
infrastrukture, gospodarske dejavnosti, kulture in turizma. Zaradi dodatnih razpisov in zamika
rokov izvedbe projektov se bo investicijski cikel razširil v leto 2015.
Dolgoročni razvojni cilji občine so naslednji:
- Dokončanje projekta Pomurski vodovod sistem A in preplastitev občinskih cest,
- Urejanje dokumentacije za Pomurski vodovov sistem A,
- Dokončanje drugega dela državne ceste skozi Turnišče in sofinanciranje projekta –
čakamo na rebalans države in odobritev projekta,
- Prenova in povečanje kapacitete čistilne naprave,
Priprava dokumentacije za odvod površinskih voda iz občine,
Čiščenje in urejanje jarkov v občini – odvodnjavanje,
Odkup parcel v poslovno-industrijski coni,
Izdelava OPPN za poslovno-industrijsko cono,
Priprava poslovno-industrijske cone za investitorje,
Prodaja zemljišč investitorjem in zaposlitev ljudi iz občine,
Odkup stare hiše v Turnišču, priprava dokumentacije, energetska sanacija stavbe,
notranja oprema, zunanja ureditev stavbe – Dnevni center za starejše,
Zamenjava javnih svetil in postavitev novih manjkajočih,
Urediti prostor za Gasilsko društvo Turnišče,
ureditev in adaptacija javnih objektov v občini pod spomeniškim varstvom,
energetska sanacija objektov v lasti občine in izdelava energetskih izkaznic,
zniževanje stroškov,
izvajanje zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvirnih nalog
občine,
priprava plana za celostno prenovo občine in smiselno umestitev stavb, dejavnosti,
popravila in odpravljanje napak na osnovnošolskih objektih, vrtcu,
nakup osnovnih nujnih aparatur v kuhinji osnovne šole,
zagotavljanje pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje in skrb za objekt,
vzdrževanja športnih objektov in vzpodbujanje športne dejavnosti občanov,
zagotavljanje pogojev za delovanje kulturnih društev in knjižnične dejavnosti,
priprava predavanj, srečanj in intenzivno vzpodbujanje gospodarstva in
podjetništva,
oživiti in povečati delovanje na vaški tržnici,
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intenzivno vzpodbujanje turizma, turistične ponudbe in skrb za turistične objekte v
lasti občine,
skrb za prepoznavnost občine v Sloveniji in v tujini,
kulturo in turizem v občini dvigniti na višji, prepoznaven nivo,
izdelava faksimile cehovskih listin in trženje le-teh,
oživitev in obnova zdravstvene postaje v Turnišču,
ureditev nogometnega igrišča, ureditev športnega centra,
ureditev kolesarskih poti po celi občini,
ureditev prostorov v občini,
urejanje pogodb in dokumentacije, katere so samo v breme občini,
odprodaja stanovanj, garaž, zemljišč in deležev v lasti občine, ketere ne potrebuje,
ureditev žarnih grobov na pokopališčih,
odkup zemljišča za postavitev Petkove domačije,
rekonstrukcija Petkove domačije in določitev vsebine,
asfaltiranje in ureditev parkirišča nasproti certve,
postavitev javnih stranišč in manjšega gostinskega lokala ob parkirišču,
ureditev otroških igral v celotni občini in pridobitev certifikata uporabnosti,
povečanje samozaposlitev in povečanje delovnih mest v občini,
Natura 2000, razvoj turizma,
Izobraževanje mladih, pomoč podjetnikom, pomoč pri učenju starejših,
Zagon turizma,
Razvoj kmetijstva,
Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo,
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,
Poveča dostop do informacijsko komunikacijske stroritve,
druge naloge lokalnega pomena.

LETNI CILJI OBČINE
Letni cilji občine Turnišče so zapisani v predlaganem proračunu za proračunsko leto, to je za
leto 2015 in so po posameznih področjih porabe naslednji:
Lokalna samouprava:
 zamenjava vrat in nakup ognjevarne omare za dokumente v kabinetu županje,
 nakup računalnika in mobitela županji,
 prepleskanje sten in zamenjava tepiha na Občini,
 nakup kopirnega stroja za potrebe uprave,
 aktiviranje alarmnega sistema in uporaba le-tega.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
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sofinanciranje razvoja sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za
sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme ter
izobraževanje kadra.

Kmetijstvo
 nasutje in vzdrževanje gozdnih cest ter gramoziranje poljskih poti,
 pospeševanje eko kmetijstva: opravili smo predavanje za občane,
 vaška tržnica – je že v teku,
 začetek zadruge in socialnega podjetja – center gojenja industrijske konoplje,

Razvoj zelenega kmetijstva – tudi preko razpisov.
Podjetništvo
 Odkup parcel v poslovno-industrijski coni,
 Izdelava OPPN za poslovno-industrijsko cono,
 Priprava poslovno-industrijske cone za investitorje,
 Prodaja zemljišč investitorjem in zaposlitev ljudi iz občine,
 energetska sanacija objektov v lasti občine in izdelava energetskih izkaznic,
 zniževanje stroškov – smo že opravili za cca. 300.000 €,


oživiti in povečati delovanje na vaški tržnici,




povečanje samozaposlitev in povečanje delovnih mest v občini,
Odkup stare hiše v Turnišču, priprava dokumentacije, energetska sanacija stavbe, notranja
oprema, zunanja ureditev stavbe – Dnevni center za starejše.

DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE: Nakup starejše stavbe pod spomeniškim varstvom v
središču Turnišča je kot nalašč za ureditev Dnevnega centra za starejše osebe. Stavbo bi
Občina odkupila in si pridobila gradbeno dovoljenje. S pomočjo projekta iz EU bi opravili
energetsko sanacijo objekta, ga opremili z lastnimi sredstvi. Dali bi ga v upravljanje Domu
starejših Rakičan, kateri bi zaposlil človeka iz naše občine. Dnevni center za starejše (Center)
bi prevzel 8 – 10 varovancev, program pa je rentabilen že ob oskrbi petih ljudi.
Prednosti postavitve Dnevnega centra za starejše:
omogočiti starejšim ljudem, da se vključijo v življenje in so pri tem aktivni,
krepiti samozavest in pozitivno samopodobo starejših, ki se počutijo osamljene in
porinjene na rob družbe,
več zadovoljnih in manj depresivnih ljudi,
novo delovno mesto,
ustvariti sinergijo med starejšimi v Centru in vrtcem, šolo,
starejši izdelujejo izdelke v Centru in na povabilo tudi v vrtci, urejajo okolje in vrt,
skrbijo za varnost na cesti naših najmlajših, ko gredo po šoli domov,
možnost trženja svojih izdelkov in pridobitev dodatnih finančnih sredstev za Center,
poskrbimo za starejše, da imajo vsaj en topel obrok na dan,
podaljšamo dobo odhoda v dom starejših s 24 urno oskrbo – zmanjšamo strošek
občini (financiranje doma starejših),
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cena starejših v Centru je odvisna od časa bivanja v njem. Za celodnevno bivanje
osebe, 3 obroki, celotna oskrba in program je cca 15,00 € na dan,
oživitev centra Turnišča in dogajanje v njem,
ohranitev starejše stavbe pod spomeniškim varstvom,
ureditev Turnišča in zmanjšati število praznih zgradb, jim vdihniti novo življenje.

Izobraževanje, kultura, društva, šport

popravila in odpravljanje napak na osnovnošolskih objektih, vrtcu,

nakup osnovnih nujnih aparatur v kuhinji osnovne šole,

zagotavljanje pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje in skrb za objekt,

vzdrževanja športnih objektov in vzpodbujanje športne dejavnosti občanov,

zagotavljanje pogojev za delovanje kulturnih društev in knjižnične dejavnosti,

priprava predavanj, srečanj in intenzivno vzpodbujanje gospodarstva in podjetništva,

intenzivno vzpodbujanje turizma, turistične ponudbe in skrb za turistične objekte v
lasti občine,

skrb za prepoznavnost občine v Sloveniji in v tujini (smo med kandidati za Zlati
kamen),

kulturo in turizem v občini dvigniti na višji, prepoznaven nivo – delno letos,

izdelava faksimile cehovskih listin in trženje le-teh – letos samo enega,

urejanje pogodb in dokumentacije, katere so samo v breme občini – delno letos,

odprodaja stanovanj, garaž, zemljišč in deležev v lasti občine, katere ne potrebujemo,

ureditev žarnih grobov na pokopališčih – delno letos,

ureditev otroških igral v celotni občini in pridobitev certifikata uporabnosti,

Izobraževanje mladih, pomoč podjetnikom, pomoč pri učenju starejših,

Zagon turizma – delno letos.

Cestni promet
 investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah in
javnih poteh,



Dokončanje drugega dela državne ceste skozi Turnišče in sofinanciranje projekta – čakamo na
rebalans države in odobritev projekta,
Zamenjava (letos 100) javnih svetil in postavitev novih manjkajočih,



zagotovitev pogojev za izgradnjo ceste Renkovci – Turnišče (v teku),




Priprava dokumentacije za odvod površinskih voda iz občine,
Čiščenje in urejanje jarkov v celotni občini – odvodnjavanje,





odvajanje meteornih voda po vsej občini in zamenjava / postavitev propustov,
Dokončanje projekta Pomurski vodovod sistem A in preplastitev občinskih cest,
Urejanje dokumentacije za Pomurski vodovod sistem A,



- Varovanje okolja in ravnanje z odpadki in odpadno vodo
organiziranje spomladanske akcije čiščenja okolja z odvozom kosovnih in nevarnih
odpadkov,
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sofinanciranje izgradnje regijskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki CERO v
Puconcih Faza II,
izgradnja sekundarnih vodov kanalizacijskega omrežja v občini,
prodaja deleža občine Turnišče v Zbirnem centru Lendava,
izgradnja sekundarnih vodov kanalizacijskega omrežja v občini,
tekoče vzdrževanje čistilne naprave,
Prenova in povečanje kapacitete čistilne naprave.

POVEČANJE IN POSODOBITEV ČISTILNE NAPRAVE: Čistilni napravi konec leta 2015
preteče Okoljevarstveno dovoljenje in je potrebno zagotoviti boljšo delovanje. Poleg tega je
stara 15 let , zato je opravičena do posodobitve, prenove. Poleg tega želimo oživiti poslovnoindustrijsko cono in ob možnosti prihoda podjetnika-ov, ki bodo koristili čistilno napravo, je
potrebno povečati njeno kapaciteto. Odločili smo se za nujna dela, katera bodo dala čistilni
napravi življenjsko dobo še za cca. 15 let. Že sedaj je na njej vgrajena zastarel tehnologija,
vendar bi jo bilo škoda sedaj še porušiti. Po tej dobi 15 let pa bo potrebno izgraditi novo, saj
je bo takrat popolnoma iztrošena in izredno zastarela. Strokovnjaki ocenjujejo njeno
posodobitev na cca. 300.000 eur. Posodobitev je predvidena v roku dveh let, tj. v letu 2015 in
2016.





















- Prostorsko načrtovanje
izdelava prostorskega plana za celostno preureditev občine,
izdelava podrobnega prostorskega plana (OPPN) za poslovno-industrijsko cono,
odkup parcel v poslovno-industrijski coni,
prodaja parcel v poslovno-industrijski coni investitorjem,
prodaja stanovanj in garaž v Lendavi.
- Oskrba z vodo
dokončanje vodovodnega sistema v sklopu Pomurskega vodovoda sistema A,
urejanje dokumentacije Pomurskega vodovoda sistema A,
transportni vodi, črpališče, primarni in sekundarni vodi v lasti občine, upravlja Eko-park,
vzdrževanje vodovodnega omrežja in vodovodnih črpališč je preneseno na javno podjetje
Varaš d.o.o.
- Kultura, šport in društva: Javni zavod Koušta in Občina
zagotavljanje knjižničnega fonda v knjižnici Lendava,
zagotovitev prostorov za društva,
izvedba turističnih in promocijskih projektov in prireditev,
zagotovitev sredstev za realizacijo letnega programa športa,
zagotovitev sredstev za realizacijo letnega programa kulturnih društev,
preureditev kulturnega udejstvovanja Javnega zavoda Koušta in društev na kulturnih
prireditvah,
reorganizacija kulturno-turističnih aktivnosti,
faksimile krojaškega ceha in priprava le-tega za trženje,
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postavitev kulturno-turističnega delovanja na višji nivo,
odkup zemljišča za postavitev Petkove domačije v turistične namene,
organizacija prenočišč (cca. 30) pri občanih – začetek razvoja eko turizma v občini,
tabor arhitektov in ideje za prenovitev objektov pod spomeniškim varstvom,
organizacija mednarodno priznane predavateljice v občini kot center razvoja mišljenja za
celotno Pomurje,
koralno petje in Akvilove freske – povezava treh držav (Avstrija, Madžarska, Slovenija) –
projekt je še v nastajanju.

Nadzor in razdelitev sredstev na področju Kulture in športa je v domeni zavoda Koušta. V
okviru tega se izvajajo tudi prireditve občinskega pomena.
Občina bo skrbela tudi za razvoj dejavnosti in poslovanja Javnega zavoda Koušta in Javnega
podjetja Varaš, ob upoštevanju navodil in usmeritev občine.

Delo javnega podjetja Varaš
 sanacija ceste skozi Turnišče (po dogovoru z Direkcijo RS za ceste se predvideva gradnja
druge faze v letu 2015). Pri predvidenem drugem delu rekonstrukcije skozi naselje
Turnišče se bodo uredili tudi pločniki, ulična razsvetljava in odvodnjavanje.
Sofinancerski sporazum je podpisan, javni razpis za izbiro izvajalca in odpiranje ponudb je
zaključeno. Postopki odmere in odkupa zemljišč za potrebe ceste, del kolesarske steze in
pločnikov so v zaključni fazi.
 Delna obnova javne razsvetljave (100 luči)
V letu 2015 bomo prenovili 100 luči javne razsvetljave, približno 100 jih ostane za naslenje
leto.
 Odvod meteornih voda skozi celotno občino
Po projektni dokumentaciji odvodnjavanja bo podjetje Varaš očistil, obnovil, izgradil jarke za
meteorne vode. Kjer bo potrebo bo zamenjal propuste oziroma jih bo položil.

 Skrb za pokopališča, mrliške vežice
Košnja trave in vzdrževanje pokopališč. Na pokopališču v Turnišču se določijo žarni grobovi.
Arhitekt pripravlja dokumentacijo.
Lokalne ceste bo vzdrževalo naše komunalno podjetje Varaš.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015
Finančna sredstva za delovanje krajevnih skupnosti so sestavni del postavk integralnega
proračuna občine. V okviru razvojnega programa Občine Turnišče, občina ob investicijah
prevzema tudi stroške vzdrževanja vaških domov, gasilskih domov in vežic ter komunalnih
objektov javnega značaja in v proračunu zagotovi sredstva.
Občina Turnišče v okviru svojih pristojnosti skrbi za načrtovanje prostora in sprejema akte
prostorske ureditve. Vzdrževanje komunalne in druge javne infrastrukture opravlja javno
podjetje Varaš, kakor tudi skrb za obratovanje javnih objektov ob pomoči sveta KS.
Za delovanje krajevnih skupnosti, za aktivnosti kot so čistilna akcija, rekrutacija,
miklavževanje, kakor tudi za podporo prireditvam po vaseh je Občina Turnišče zagotovila
sredstva za vse krajevne skupnosti po merilu števila prebivalcev.
Glede na velikost KO-ja Občina Turnišče zagotavlja tudi sredstva za gramoziranje poljskih
poti in urejanje okolja.
Delo Krajevnih skupnosti

-

gramoziranje poljskih poti,
predlogi za ureditev propustov in jarkov za odvodnjavanje,
miklavževanje po vasi,
pregled in kontroliranje dela vodovoda ter javljanje napak,
predlogi ureditve javne razsvetljave v vasi.

V okviru programov s področja negospodarstva se bodo krajevne skupnosti vključevale v
aktivnosti uresničevanje le-tega.

PRILOGA: TABELA 3
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3.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža
politiko občine na področju investicijskih vlaganj za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih
programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za
srednjeročno obdobje. Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo
na prihodnja štiri proračunska leta.
Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih
programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za
pridobivanje državnih ali evropskih sredstev.
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije
oziroma projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih
ministrstev in pridobitev državnih pomoči v naslednjih štirih letih in so prikazani po:
- proračunskih uporabnikih,
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in
- viri financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih – načrtovani izdatki
proračuna za investicije in državne pomoči.
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati
predpise, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ.
Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in projektih.
V načrt razvojnih programov se prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že bili začeti
v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun.
Za proračunsko leto, za katero se pripravlja proračun, se vključi v načrt razvojnih programov
izdatke do višine globalnega razreza proračunskih izdatkov na nivoju področij proračunske
porabe ter glavnih programov na podlagi izhodišč proračuna za tekoče leto, za naslednja leta
pa se predvideva in kot omejitev upošteva predvidena nominalna rast razpoložljivih sredstev v
skladu s projekcijami.
V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi državne pomoči. To pa so izdatki
občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred
konkurenti in so namenjeni za financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo blaga in storitev ( subvencije, poroštva…)
Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.
V tem planskem obdobju so pred izvedbo za Občino Turnišče izjemno zahtevni investicijski
projekti predvsem na področju varstva okolja, cestne infrastrukture, ureditve in posodobitev
ČN, ureditev dnevnega Centra za starejše ter vodooskrbe.
Nujnost zagotavljanja lastnih virov na teh področjih močno vpliva na možnost investiranja
na drugih področjih, kljub evidentiranim potrebam. Zato bo potrebno še naprej iskati
možnosti pridobitve sredstev iz državnih in drugih virov na vseh področjih, kjer bo z
razpisi pristojnih ministrstev in drugih ustanov to mogoče.
V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od prostorskega načrtovanja,
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti,
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družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi
vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev.
PRORAČUNSKA PODROČJA
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL.JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V investicijskih odhodkih se predvideva nabava ognjevarne omare ter ureditev predelne stene
v prostorih občinske uprave. Nabava prenosnega računalnika in mobitel aparata.
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002

Razpolaganje in

upravljanje s

premoženjem, potrebnim

za

delovanje

občinske uprave

V investicijskih odhodkih na področju uprave so v letu 2015 predvidena sredstva za nabavo
in zamenjavo najnujnejše pisarniške, računalniške in druge opreme, ki se izvaja postopno
v skladu z Načrtom pridobivanja premičnega premoženja občine.
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Tudi v letih 2015 in v naslednjih letih so predvidena sredstva za nadaljnji nakup
najnujnejše opreme, po načrtu štaba civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč
• Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne
in druge opreme.
• Požarni sklad ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva
za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.
* Ureditev vaško gasilskega doma v Gomilici za namene delovanja sistema zaščite in
reševanja in drugih društvenih dejavnosti
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Področje

porabe

13

–

PROMET,

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest
Manjše obnovitve občinskih cest obsega delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z enoslojnim
asfaltom in odvodnjavanje, v manjšem delu pa gramoziranje kategoriziranih občinskih cest.

Ureditev regionalne ceste R3-4726/1321 Renkovci-Črenšovci, etapa skozi naselje
Turnišče
Ureditev zajema rekonstrukcijo vozišča, ureditev pločnikov in njihova razširitev, ureditev
avtobusnih postajališč, namestitev prometne signalizacije in izgradnjo javne razsvetljave. V
okviru izvedbe del na državni cesti se uredi tudi odvodnjavanje s stranskih cest, ki se
priključujejo nanjo. Finaciranje izvedbe je opredeljeno s Sofinancerskim sporazumum med
Občino Turnišče in Republiko Slovenijo. V letu 2015 bi se naj izvedla dela na drugem delu
odseka skozi naselje Turnišče.

Ureditev cest - odvodnjavanje
V okviru ureditve sistema odvodnjavanja je že v prejšnjem proračunskem letu bil planiran in
delno izveden program odvodnjavanja. Iz začrtanega programa se izvede ureditev Črnega
potoka (VGP Mura d.o.o.) in uredi odvodnjavanje v Industrijski ulici.

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

- Izgradnja zbirno sortirnega centra (CERO) Puconci
Nadaljevalo se bo s projektom izgradnje Zbirnega centra za odpadke v Puconcih II. faza,
katerih vir so namenska sredstva iz okoljske dajatve in lastni viri proračuna občine v skladu z
medobčinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje navedenega centra.
Sem spada tudi načrtovan del subvencioniranja cen predelave odpadkov (sklep občinskega
sveta Občine Turnišče, december 2014)
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo

- Nadaljevanje izgradnje kanalizacije – sekundarni vodi
Nadaljuje se gradnja sekundarne kanalizacije pri individualnih priklopih na že zgrajene
kanalizacijske sisteme (sekundarni vodi).
-

Investicijska vzdrževanja – posodobitev ČN

Projekt predvideva posodobitev obstoječe ČN in povečanje zmogljivosti za potrebe širitve
in zasedbe industrijske cone.
15029003 Izboljšanje stanja okolja

- Ureditev dnevnega centra za starejše Turnišče
Projekt predvideva sanacijo in ureditev dnevnega centra za starejše s soudeležbo državnih
sredstev.
Področje

porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

KOMUNALNA DEJAVNOST
16039001 Oskrba z vodo
Predvideva se ureditev meteorne kanalizacije Industrijske ulice za potrebe trgovskega centra
Jager in ureditev meteorne kanalizacije v Panonski ulici v Turnišču.
Investicija v Pomurski vodovod – sistema A se v letu 2015 zaključuje. SofinanciranjeObčine
Turnišče v deležu zajetem v NRP.
Subvencija cene omrežnine v ceni vode za leto 2015 (po sprejetem sklepu Občinskega sveta
Občine Turnišče, december 2014).
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Predvideva se iz proračuna leta 2014 aktivnost ureditve, rušitve objekta ob VGD Gomilica,
nakup zemljišč za razširitev industrijske cone oz. po Programu pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Turnišče, ki je sestavni del predloga plana proračuna za leto
2015, projektna dokumentacija za tekoče projekte in projekte, ki se bodo izvajali v tekočem in
prihodnjih proračunskih letih.
Področje porabe 18 – KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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18039001 Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

-

Projekt je namenjen povečanju knjižničnega fonda v knjižnici Turnišče po programu nabave,
ki ga pripravi knjižnica Lendava.
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
19039001 Osnovno šolstvo

-

Investicijski transfer v JVIZ OŠ TURNIŠČE

Projektu sanacije šolske kuhinje v letu 2015 namenja Občina Turnišče iz proračunskih
sredstev sredstva za nabavo pomivalnega stroja.
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Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja
sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno
upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let,
ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih
proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje
izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43.
člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let,
ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna.
Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz
preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in
izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki
proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb
oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu
preteklega leta.
Pri oblikovanju uravnoteženega proračuna je tako potrebno upoštevati tudi stanje sredstev na
računih ob koncu preteklega leta, ki se v poslovnih knjigah izkazuje v bilanci stanja na kontu
9009 - Splošni sklad za drugo. Ta sredstva imajo dejansko značaj prenesene razlike med
prejemki in izdatki proračuna preteklega leta oziroma preteklih let, kar pomeni, da so to
sredstva, ki v preteklem letu oziroma v preteklih letih niso bila porabljena, zato se lahko
porabijo v proračunu prihodnjega leta.
Od njihove višine je odvisna tudi sestava proračuna prihodnjega leta. Pri sestavi proračuna se
tako lahko upošteva njihova ocenjena (predvidena) ali dejansko ugotovljena višina. Če je
višina stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta pozitivna, pomeni, da občina ta
sredstva lahko porabi v naslednjem proračunskem letu in za to višino izkaže večje izdatke
proračuna prihodnjega leta, kar pomeni da so izdatki večji od prejemkov proračuna
prihodnjega leta.
Če je stanje na računih ob koncu preteklega leta enako nič, potem morajo biti v proračunu
prihodnjega leta prejemki proračuna enaki izdatkom proračuna prihodnjega leta. Če pa je
stanje na računih ob koncu preteklega leta negativno, pomeni, da mora občina v proračunu za
prihodnje leto za višino negativnega stanja izkazati nižje izdatke proračuna, kar pomeni, da
bodo vsi prejemki proračuna večji od izdatkov proračuna prihodnjega leta.

ZAKLJUČEK:
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja znašajo prihodki 2.467.657,00 EUR proračuna Občine Turnišče za leto 2015 in
odhodki proračuna Občine Turnišče za leto 2015 2.815.156,00 EUR, kar pomeni, da se
planirani odhodki uravnotežijo s pozitivnim stanjem sredstev na računih iz preteklih let
ocenjenim na 366.000,00 EUR (9009- splošni sklad za drugo).
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog plana proračuna Občine Turnišče za leto
2015 z vsemi sestavnimi deli:
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-

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2015,
Splošni del proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb in račun financiranja
Obrazložitev splošnega dela proračuna
Posebni del proračuna
Obrazložitev posebnega dela proračuna
Načrte razvojnih programov Občine Turnišče za obdobje 2015-2018
Obrazložitev Načrta razvojnih programov

Turnišče, januar 2015

Županja Občine Turnišče:

Pripravila: Nada Zver

mag. VESNA JERALA ZVER
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