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I. SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODH ODKI

Obrazložitev konta

40 TEKOČI ODHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
Obrazložitev konta

-47.952 €

2 .772 .942 €
1.075.476 €

207.376 €

V okviru sredstev za plače se načrtujejo odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim
načrtom.
Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih temelji
na okvirih in predpisih, ki opredeljujejo način in višino usklajevanja plač v letu 2016.
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Obrazložitev konta

37.015 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo)
in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Obrazložitev konta

763.085 €

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

Obrazložitev konta

68.000 €

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

41 TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

Obrazložitev konta

894.466 €
92.340 €

Transferji posameznikom v obliki subvencije preko Javnega podjetja Varaš d.o.o so namenjeni subvencioniranju
dela cene za porabljeno vodo (omrežnina pri zaračunani ceni vode in omrežnina za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode) po sprejetem sklepu OS Občine Turnišče. Ocenjena vrednost je 21.840 EUR.
Transferji posameznikom za subvencioniranje cene odlaganja nenevarnih odpadkov preko CEROP je
zaračunana na osnovi sklepa OS v višini 3000 EUR.
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V okviru te vrste odhodka se predvideva tudi pokrivanje stroškov zaradi sprejete cene, ki ne dosega dejanske
cene pri čiščenju in odvajanju odpadnih voda preko JP Varaš v višini 51.000 EUR in pokrivanje stroškov zaradi
sprejete cene, ki ne dosega dejanske cene pri vzdrževanju pokopališč v višini 8.500 EUR.
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Obrazložitev konta

489.500 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferjev urejajo posamezni zakoni in
podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine
uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom,
kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev, regresiranje
oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo, pogrebnih stroškov socialno ogroženih. V tem sklopu izdatkov
so tudi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka in denarne nagrade študentom.
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Obrazložitev konta

48.100 €

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

264.526 €

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

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Obrazložitev konta

783.000 €

783.000 €

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI OŽJIM DELOM OBČIN
Obrazložitev konta

20.000 €
20.000 €

Investicijski transferi zajemajo transfere Občini Puconci - za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki II. faza
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7 PRIHO DKI

Obrazložitev konta

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Obrazložitev konta

2 .724 .990 €
1.718.300 €

1.620.000 €

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. Zakon o financiranju
občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek
povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in
predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog. Izračuni za leto za leto 2017 so narejeni na podlagi izračunov primerne porabe, dohodnine in finančne
izravnave, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance, v katerih je upoštevana povprečnina v višini 530 EUR.
Finančna izravnava ni zajeta v izračunu in je zajeta v transfernih prihodkih.
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
Obrazložitev konta

87.300 €

Med davke na premoženje uvrščamo:
- davek na nepremičnine,
- davek na premičnine,

- davek na dediščine in darila,

- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Med davki na premoženje predstavlja največji delež nadomestilo za uporabno stavbnih zemljišč. V skladu s
priporočili Ministrstva za finance je evidenca NUSZ usklajena z evidenco registra nepremičnin.
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Obrazložitev konta

10.900 €

Med davke na posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na zelo majhen
delež že zaradi upoštevanja načela previdnosti in glede na realizacije predhodnih let.
Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, kamor so uvrščene turistična taksa, komunalne
takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
706 DRUGI DAVKI

Obrazložitev konta

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Obrazložitev konta

100 €

412.190 €
96.590 €

Na kontni skupini predstavljajo prihodke od obresti in od premoženja.
Prihodki od obresti prestavljajo:

- prihodke od obresti od vezanih depozitov nenamenskih sredstev,

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

3.500 €

Prihodki od upravnih taks in pristojbin doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov
občin
712 DENARNE KAZNI
Obrazložitev konta

5.100 €

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške in denarnih kaznih v
upravnih postopkih ter nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora.
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Obrazložitev konta

307.000 €

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo:

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Obrazložitev konta

V proračunu načrtujemo prihodke od prodaje stanovanj.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
Obrazložitev konta

Načrtovani so prihodki od prodaje zemljišč

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Obrazložitev konta

150.800 €
50.800 €

100.000 €

443.700 €

323.700 €

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.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAUNA IZ SRREDSTEV EU
Obrazložitev konta

120.000 €

V proračunu načrtujemo prihodke s strani evropskih sredstev LAS programa.
Morebitno zadolževanje v okviru Zakona o financiranju občin je odvisno od stanja sredstev na računa
31.12.2016 ter odprtih obveznosti, ki zapadejo v plačilo januarja 2017 in se nanašajo na leto 2016.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
10 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

-2.772.942 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

50.950 €
31.000 €

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne
skupnosti:
- občinski svet
- župan

- podžupan.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina Turnišče ne razpolaga z dolgoročnim razvojnim dokumentom.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Turnišče. Cilj političnega
sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema in razvoj občine, pri čemer
je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank
in občanov ob spoštovanju interesov vseh, zagotoviti trajnostni razvoj občine in ohranitev občine kot
samostojnega centra z vsemi potrebnimi funkcijami.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

31.000 €

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

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

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županjo izvede letni program, ki ga predloži v
razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo sproti spremljale in se bo ugotavljalo, sali se
sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah občinskega sveta.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
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01019001 Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma

31.000 €

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine
Turnišče ima 14 članov, od te4h je en član občinskega sveta predstavnik romske skupnosti. Občinski svet ima
naslednje odbore:
•

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

•

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

•
•
•
•
•
•

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
Nadzorni svet

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Komisija občinskega sveta za pritožbe
Statutarno pravna komisija
Inventurna komisija

Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti.
Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.
V občini delujejo tudi Krajevne skupnosti, vendar te niso pravne osebe.

Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej občinskega sveta, stroške
odborov in komisij in stroške delovanja krajevnih skupnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank
Statut Občine Turnišče

Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče

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

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

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

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

V letnem cilju je prednostna naloga županje in podžupanje, da v sodelovanju z občinsko upravo preko
občinskega sveta realizira sprejeti program.
10.0101.01 Stroški sej občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

24.000 €

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

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

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

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo, so opredeljene na podlagi
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih
financ.
10.0101.02 Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.000 €

Plačila članom odborov in komisij so planirana na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Sejnine članom Krajevnih skupnosti so določene s sklepom Občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
- Sklep občinskega sveta o plačilu članom Krajevnih skupnosti
10.0101.03 Sofinanciranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.000 €

Na tej postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so zastopane v občinskem
svetu za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

14.500 €

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

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

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena javnost ter
obeleženje pomembnih dogodkov v občini na protokolaren način.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa

14.500 €

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

Zagotavljanje javnosti dela organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij s
sprotnim komuniciranjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Opis podprograma

11.500 €

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana in občinske
uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih

- Uredba o upravnem poslovanju

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu s sprotnim
komuniciranjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko medijev. Kazalec je
letno število objav, izdanih pisnih gradiv in obvestil.
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10.0403.01 Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

11.500 €

Na tej postavki so predvideni materialni stroški objav aktov in drugih predpisov, ki jih sprejme občinski svet.
Dokumenti se objavljajo v Uradnem listu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma

3.000 €

Podprogram Izvedba protokolarnih dogodkov zajema stroške praznovanja občinskega praznika
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Turnišče

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

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

in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke in se na
primeren način izkazuje pozornost vsem tistim, ki v sedanjosti sooblikujejo občino v bolj uspešno in
prepoznavno.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine. S proslavo izkazuje pozornost posameznikom,
skupinam, institucijam in vsem občanom.
Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine
kot odprte in prijazne gostiteljice in zadovoljstvo obiskovalcev proslav in prireditev.
10.0403.02 Stroški občinskega praznika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.000 €

V okviru te postavke se sredstva namenijo za materialne stroške pri izvedbi občinskega praznika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

5.450 €

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti
z drugimi organizacijami.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sodelovanje, usklajevanje in spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih
in vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji
13

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa

5.450 €

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

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

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti

- povečanje blagostanja prebivalstva ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti,
- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotovitev ažurnih informacij

- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja SOS

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Opis podprograma

3.000 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotovitev ažurnega informiranja
- Zagotovitev prenosa dobrih praks

- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja

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

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

- zagotovitev ažurnih informacij/število informacij

- Zagotovitev drugih ugodnosti v SOS in ZOS / število po vsebini
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10.0601.01 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,ZOS)

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v okviru te postavke nameni svoj delež pri članstvu v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin
Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklep občinskega sveta o pristopu

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.450 €

Opis podprograma

Občina Turnišče se povezuje tudi na druge načine z drugimi občinami preko razvojnih agencij.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Pogodba o sodelovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Spodbujanje skladnega razvoja

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,

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

Kazalci: število novih podjetij, samostojnih podjetnikov, število skupnih predstavitev, katalogov, obvestil,
število skupnih aktivnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje skladnega razvoja

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,

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

Kazalci: število novih podjetij, samostojnih podjetnikov, število skupnih predstavitev, katalogov, obvestil,
število skupnih aktivnosti
10.0601.02 Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalne razvojne agencije)

2.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške članarine razvojne agencije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

20 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

2.200 €
2.200 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2.200 €

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

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter spejem poročil z ugotovitvami in
priporočili za izboljšanje poslovanja v skladu z letnim programom dela nadzornega odbora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma

2.200 €

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

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin
Statut Občine Turnišče

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa
občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem
prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba načrtovanih nadzorov. Nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja.
20.0203.01 Dejavnosti nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.200 €

Na tej postavki so predvidena sredstva za sejnine za seje nadzornega odbora in za opravljene nadzore.
Tu so predvideni tudi materialni stroški za delovanje nadzornega odbora.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

30 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

86.170 €
81.170 €

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

Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj Občine Turnišče.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

81.170 €

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

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

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predložijo v
razpravo in sprejem občinskemu svetu. Prav tako bodo sproti spremljali ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo,
predvsem na sejah sveta.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019003 Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma

81.170 €

Podprogram vključuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, izdatke
za službena potovanja in za strokovno izobraževanje zaposlenih.
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut občine
Turnišče
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

V letošnjem letu bo prednostna naloga županje, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in
komisijami ter občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh v programu sprejetih nalog.
30.0101.01 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana, podžupana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

81.170 €

Proračunska postavka zajema stroške plače za županjo in podžupanjo. Zneski so planirani v skladu z Zakonom
o lokalni samoupravi, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

5.000 €

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

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

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena javnost ter
obeleženje pomembnih dogodkov v občini na protokolaren način.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa

5.000 €

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

Zagotavljanje javnosti dela organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij s
sprotnim komuniciranjem
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo javnih prireditev in srečanj na občinskem in krajevnem nivoju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov obdrži na obstoječem
nivoju
30.0403.01 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške pokroviteljstev ostalih humanitarnih, veteranskih in različnih društev ter posebnih
skupin iz drugih občin
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.625.992 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

800 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa

800 €

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

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

800 €

Opis podprograma

Področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih
dajatev
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni in letni izvedbeni cilj sta enaka in sta usmerjena k zagotavljanju sredstev za financiranje
stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
40.0202.01 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije,DURS)

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

337.700 €

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

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnsoti ter
izvedbo protokolarnih dogodkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

400 €

Glavni program 0401 vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Občine
Turnišče.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešna izvedba javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

400 €

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Najzaslužnejšim občanom se vsako leto podelijo občinska priznanja Občine Turnišče.

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

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

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema materialne stroške v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

0403 Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa

337.300 €

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

Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj
informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim
bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi
uresničuje tudi ta cilj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je doseči bolj učinkovito delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

8.000 €

Opis podprograma

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

Zakon o javnem naročanju, veljaven zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklepi
Občinskega sveta Občine Turnišče
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za celovito obveščanje javnosti in izvajanje postopkov razpolaganja in
upravljanja z občinskim premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotno obveščanje javnosti in izvajanje postopkov pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem.
40.0403.01 Objave predpisov, izdelave zastav, vzdrževanje spletnih strani

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvideni stroški objav sprejetih predpisov, stroški izdelave občinskih zastav, vzdrževanje
spletne strani
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma

329.300 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Transparentno, učinkovito in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem, tehnična in strokovna podpora
upravljanja občinskega premoženja, pravna pomoč, idr.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem.
40.0403.02 Pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

5.500 €

Postavka zajema stroške odvetniških storitev, izvedencev, cenitev pri razpolaganju in upravljanju z občinskim
premoženjem
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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40.0403.03 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

179.300 €

V to postavko so vključeni stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški ogrevanja, elektrike
idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.0403.04 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

120.000 €

V to postavko so vključeni stroški investicijskega vzdrževanje objektov v lasti občine
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.0403.05 Zavarovanje objektov in opreme Občine Turnišče

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške zavarovanja objektov in opreme v lasti občine
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.0403.07 Stroški prodaje občinskega premoženja

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške prodaje občinskega premoženja, t.j. geodetske storitve, cenitve idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

255.557 €

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih
uporabnikov in dejavnost občinske uprave
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog občinske uprave
in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja upravnih, strokovnih,
pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih sredstev na področju lokalne
samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.
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Področje zasleduje stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje nalog lokalne
samouprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa

8.500 €

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na aktivnosti pri povezovanju občin
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje
kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih
sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilji so učinkovito sodelovanje v medobčinskem inšpektoratu
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Opis podprograma

8.500 €

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti z različnimi oblikami povezovanja. Občina Turnišče je
skupaj z občinami Beltinci, Črenšovci, Odranci in Velika Polana ustanovila Medobčinski inšpektorat.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi, Zakon o ohranjanju narave
in podzakonskih predpisov, Zakon o vodah, Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvaliteten in strokoven nadzor

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

Cilj je imeti v občini kvalitetno in strokovno opravljen nadzor in upoštevanje pravil, katerih namen je
uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in
duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
40.0601.01 Projekt ustanovitve zvez občin - medobčinski inšpektorat
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

8.500 €

Postavka zajema stroške medobčinskega inšpektorata
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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0603 Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa

247.057 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in ažurno
izvajanje nalog občinske uprave, upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti. Osnovni dolgoročni cilj je
kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje čim boljše organiziranosti služb in
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno in
učinkovito javno upravo, ter razpoložljiva, omejena sredstva. Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z
veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sklepa in usmeritvami župana in direktorice občinske uprave. Glede na
vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da
bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s
planiranimi sredstvi uresničuje tudi ta cilj. Kazalnik: uspešno izvršene naloge, uspešno in strokovno opravljanje
vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave. Zagotoviti ustrezne delovne pogoje in opremo, zdravstveno
varstvo, strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom
zaposlenih v občinski upravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave
Opis podprograma

232.557 €

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je nemoteno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter zagotavljanje
ustreznih delovnih pogojev, kljub omejenim proračunskim sredstvom. Doseganje zastavljenih ciljev se bo
merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave.
40.0603.01 Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

122.507 €

Postavka zajema plače delavcev, zaposlenih v občinski upravi
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.0603.02 Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

110.050 €

Postavka zajema materialne stroške občinske uprave, kot so pisarniški material, stroške storitev,
reprezentance, komunalnih storitev, vzdrževanja opreme, stroške seminarjev idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

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

14.500 €

Podprogram zajema sredstva, ki so potrebna za delovanje občinske uprave
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in stroškovno delovanje občinske uprave in zagotovitev
normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti vzdrževano opremo za delo občinske uprave
40.0603.04 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14.500 €

Postavka zajema stroške obnove računalniške in druge opreme za potrebe občinske uprave
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 02-2017

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

38.000 €

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in
drugih nesreč in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih
gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa

38.000 €

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom; dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na
izredne dogodke.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo
naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in
opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v
Občini Turnišče. Kazalec uspešnosti je doseganje ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in
enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo. Uspešnost se meri
tudi kot nenapovedane vaje pripadnikov in merjenje izvoznih časov gasilskih enot.
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
Opis podprograma

13.000 €

V podprogram se uvrščajo stroški za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev, usposabljanje in
opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih
zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o materialni
dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o
gasilstvu, Zakon o državni upravi, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne
gasilske enote, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in
alarmiranja, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot
zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in
drugih nesreč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov
in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:
spremljanje nevarnosti; obveščanje prebivalcev o nevarnostih; izvajanje zaščitnih ukrepov; razvijanje osebne
in vzajemne zaščite; izdelovanje ocen ogroženosti; izdelovanje načrtov zaščit in reševanja; organiziranje,
opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občine samostojno
organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju
posledic nesreč.
40.0703.01 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13.000 €

Postavka zajema sredstva namenjena za zaščito in reševanje in sredstva za požarni sklad
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma

25.000 €

V podprogram se uvrščajo stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški
operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez.
Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o
društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni
dolžnosti, Zakon o javnem naročanju, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne
gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem
okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o evidenci, razporejanju
in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Navodilo za
obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot
zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in
drugih nesreč
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč
ob izrednih dogodkih in nesrečah
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40.0703.02 Dejavnost občinske gasilske zveze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

25.000 €

Postavka zajema stroške za delovanje občinske gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v občini
Turnišče
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

1.000 €

Področje porabe 08 Notranje zadeve in prometna varnost zajema naloge na področju prometne varnosti v
občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na
zagotavljanje večje prometno prometne varnosti v občini za vse udeležence v prometu.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe
vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega
cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa

1.000 €

Glavni program zajema naloge na področju prometna varnosti in notranje varnosti v občini
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: dvig prometne varnostne kulture v prometu, izboljšanje uporabnosti in varnosti v
prometnem okolju, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja, nadzora. Z vzgojo in izobraževanjem je potrebno
spremeniti neustrezne načine vedenja, posebej pri otrocih in mladini
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vključiti v aktivnosti učence osnovnih šol in vrtca ter posamezne skupine v cestnem prometu (pešci, kolesarji...)
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
Opis podprograma

1.000 €

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Turnišče
Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o
voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o prekrških
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usposobitev in ozaveščanje otrok in mladostnikov ter ostalih skupin udeležencev (npr.
upokojencev) v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je realizacija načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti. Merilo za doseganje
cilje so uspešno izvedene aktivnosti.
40.0802.01 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške delovanja Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu in stroške Tedna
mobilnosti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

51.369 €

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja
odpiranja delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže
predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu
nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja na državni ravni
Program javnih del za leto 2017

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov.
Cilj: povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva in spodbujanje vseživljenjskega učenja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja
Opis glavnega programa

51.369 €

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve

brezposelnih oseb preko lokalno zaposlitvenih programov na področjih, ki se delno financirajo iz občinskega
proračuna.
Vključuje tudi sredstva za nagrade dijakom in študentom
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del in ostalih programov zaposlovanja na področjih,
ki se sofinancirajo iz proračuna občine, omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno
ekonomske razmere naših občanov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev
zaposlovanja brezposelnih oseb preko programov javnih del na različnih področjih. Cilj je tudi spodbuditi mlade,
da se izobražujejo.
Cilji: socialna vključenost brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja, preprečevanje odhoda v odkrito
brezposelnost, usposabljanje brezposelnih oseb.
Kazalci: programi javnih del in vključitev iskalcev zaposlitve v te programe
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma

51.369 €

Podprogram Povečanje zaposljivosti zajema različne oblike finančne pomoči in financiranje raznih institucij, ki
s svojimi programi in aktivnostmi omogočajo udeležencem večanje kompetenc za boljšo zaposljivost na trgu
delovne sile, kot npr. omogočanje vključevanja v javna dela
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Zavoda RS za zaposlovanje za
posamezno leto, Pravilnik o financiranju javnih del
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti v naši občini in izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov
Kazalci: število vključenih oseb v programe javnih del

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečati zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva in spodbuditi vseživljenjsko učenje.
40.1003.01 Nagrade dijakom in študentom (praksa)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

120 €

Postavka zajema sredstva namenjena za nagrade študentom za opravljene letnike študija in končanje študija
ter dijake za opravljanje prakse.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1003.02 Javna dela na področju urejanja in varstva okolja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

49.649 €

Postavka zajema stroške za plače javnih delavcev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1003.04 Izvajanje jevnih del JVIZ OŠ Turnišče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.600 €

Postavka zajema stroške izvajanja javnih dela za JVIZ OŠ Turnišče
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

11.000 €

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in
podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje
podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine Turnišče.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa

3.000 €

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V
skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in
zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali, zmanjšati število zapuščenih živali v občini.
Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma

3.000 €

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako
so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo
zapuščenih živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali

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

Cilj: Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.
Kazalec: Število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: zagotoviti oskrbo zapuščenih živali z območja občine.
Kazalec: Število oskrbljenih zapuščenih živali.
40.1103.01 Varstvo in zaščita živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.000 €

Postavka zajema sredstva namenjena za zaščito živali
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

8.000 €

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski
načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi letnega plana Zavoda za gozdove in druge
gozdne infrastrukture
Kazalec: izvršeno vzdrževanje gozdnih cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma

8.000 €

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih,

- Program razvoja gozdov v Sloveniji,

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

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

Cilji: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi letnega plana Zavoda za gozdove in druge
gozdne infrastrukture.
Kazalec: izvršeno vzdrževanje gozdnih cest
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40.1103.02 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za vzdrževanje gozdnih cest
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1103.03 Zasaditev dreves na javnih površinah

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za zasaditev dreves na javnih površinah
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

330.900 €

Področje porabe 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in
infrastrukture in področje telekomunikacij in pošte.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem
na:
- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti cestnega prometnega omrežja in širokopasovnih povezav,
- izboljšanje prometne varnosti,

- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,

- omogočanje mobilnosti prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1406 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa

329.400 €

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne
signalizacije, cestne opreme, naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna
signalizacija ter brezhibno delovanje semaforjev so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Glavni
program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih
aktov, strateških in razvojnih dokumentov in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot
tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni
zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje
prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:
- zagotavljanje prometne varnosti,

- zagotavljanje pretočnosti prometa,

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje
prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma

90.000 €

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in upravljanje in tekoče vzdrževanje
lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,
ovire za umirjanje prometa - grbine)
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa, zakon o prevozih v cestnem prometu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se
ohranjajo in izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti ceste, da se ceste in okolje zaščiti pred
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinskih cest in infrastrukture
40.1302.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

90.000 €

Postavka zajema stroške vzdrževanja občinskih cest in zimsko službo
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma

150.000 €

Podprogram zajem izvajanje rekonstrukcij in adaptacij občinskih cest in cestne infrastrukture zaradi asfaltiranja
makadamskih cest, vzpostavitev cestišč v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestišč, vremenskih ujm in
podobno. Vzpostavitev prvotnega stanja oziroma izboljšav cestne infrastrukture v sklopu gradenj komunalne
infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnih cestah,

- Zakon o javnih naročilih,

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah in

- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem
udeležencem v prometu,
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,

- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest in pločnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.
Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov za pešce.

40.1302.01 Asfaltiranje cestnih odsekov v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

50.000 €

Postavka zajema asfaltiranje različnih cestnih odsekov v občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1302.02 Izgradnja kolesarske steze v Gomilici ob občinski cesti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

90.000 €

Postavka zajema stroške izgradnje kolesarske steze v Gomilici
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 03-2017
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/

40.1302.07 Ureditev poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

10.000 €

Postavka zajema stroške vzdrževanja in ureditve poljskih poti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

13029003 Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma

15.000 €

Podprogram zajema stroške postavitev nove nesvetlobne prometne signalizacije
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja
prometne varnosti, zagotavljanje prometne signalizacije in neprometnih znakov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje varnega odvijanja prometa, normalnega delovanja obstoječe
kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, regulacijo uporabe javnih parkirnih
površin.
Kazalci:

- število prometnih znakov
- število lamelnih tabel

40.1302.08 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometni
15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške nabave prometnih znakov in lamelnih tabel
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

13029004 Cestna razsvetljava
Opis podprograma

74.400 €

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in
plačilo električne energije in omrežnine za javno razsvetljavo
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev
objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
in zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za
zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.
Kazalci:

- število drogov javne razsvetljave,

- število drogov javne razsvetljave z varčnimi sijalkami
40.1302.09 Javna razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

74.400 €

Postavka zajema stroške vzdrževanja in električne energije javne razsvetljave v občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1306 Telekomunikacije in pošta
Opis glavnega programa

1.500 €

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom Turnišča boljše širokopasovne povezave

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Posodobiti CATV in WIFi povezave

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Opis podprograma

1.500 €

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto predstavljajo sofinanciranje projektov na področju
telekomunikacij.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave
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40.1306.01 Posodobitev telekomunikacijskih povezav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.500 €

Postavka zajema sredstva namenjena posodobitvi CATV in WIFI povezave
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

38.300 €

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim
projektom in programom.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT,
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Spodbujanje podpornega okolja za gospodarstvo,
- Promocija kraja in turistične ponudbe

- Razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa

4.300 €

Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
gospodarstva
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in podpora enotam malega gospodarstva ter vključevanje v
obstoječo mrežo podpornih institucij
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrepljeni odnosi s podpornimi institucijami z namenom pridobitve evropskih sredstev, namenjenih za razvoj
gospodarstva
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma

4.300 €

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva
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Zakonske in druge pravne podlage
Statut Občine Turnišče

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedeni programi in projekti razvojnih institucij

40.1402.01 Podpore enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.400 €

Postavka zajema članarino Občine Turnišče pri LAS pri dobrih ljudeh
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1402.02 Sofinanciranje razvojnih institucij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

900 €

Postavka zajema sofinanciranje razvojnih skladov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa

34.000 €

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine
in spodbujanje turizma
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je razvoj turizma, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajati
aktivnosti na področju razvoja turizma
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Uvajanje novih turističnih produktov

- Povečati število prihodov turistov v občino

Kazalci so število novih produktov in število turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
Opis podprograma

8.000 €

V tem podprogramu so namenjena sredstva za promocijo občine Turnišče
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost občine Turnišče v Sloveniji in v tujini.
Kazalci:

- število prihodov turistov,

- število novih turističnih produktov.

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

- implementacija dopolnjenega in novega promocijskega gradiva (tiskano gradivo, foto gradivo, material v
elektronski obliki),
- učinkovita predstavitev občine Turnišče na turističnih in športnih dogodkih,

- uvrstitev občine Turnišče na najvišja mesta v različnih ocenjevanjih in akcijah s področja turizma.
Kazalci:

- število prihodov turistov

40.1403.01 Promocijski material in oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

8.000 €

Postavka zajema sredstva za promocijske aktivnosti v občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma

26.000 €

Podprogram zajema spodbujanje razvoja turizma s sofinanciranjem programov turizma turističnim in ostalim
društvom ter sofinanciranje turističnih prireditev
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

vzpostaviti prepoznavnost občine Turnišče kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno
turistično ponudbo,
- razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov
občine Turnišče in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce,
- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom
povezanih dejavnosti,
- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom,
- ustrezna povezati turizem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
- popularizirati področje turizma med lokalnim prebivalstvom.
Kazalci:
- ocene obiskovalcev o kakovosti, ustreznosti turistične ponudbe (mnenja, vprašalniki, pripombe, ankete,
raziskave…),
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- število prihodov turistov,
- število novih turističnih produktov,

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

Letni izvedbeni cilji:
ustrezna vključitev, povezanost in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega
podpornega okolja na lokalni in regionalni ravni,
- vzdrževanje in nadgradnja sodobnega informacijskega sistema za področje turizma
- dvig kakovosti obstoječih turističnih produktov in uvajanje novih produktov.
Kazalci:
-

-

število novih turističnih produktov,
število prijavljenih turističnih društev na javni razpis.

40.1403.02 Sofinanciranje programov turizma in ostalih dejavnosti (ostala društva)

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programov turizma turističnim in ostalim društvom v občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1403.03 Spodbujanje gospodarstva

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema materialne stroške pri spodbujanju gospodarstva in turizma v občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1403.04 Turistične prireditve

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje turističnih prireditev v občini Turnišče (Velika maša, Varaška noč, Ferencovo
senje, Švicanje, Občinske igre, ABC krompirčkanje, Dogarov memorial idr.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

463.000 €

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE obsega naloge za izboljšanje stanja okolja
in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije,
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- Operativni program ravnanja z odpadki
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zagotoviti kvalitetno in zdravo bivalno okolje,
- izboljšanje stanje okolja,
- izboljšanje stanja kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave.
- pospeševanje vgrajevanja malih komunalnih čistilnih naprav,
- vzdrževanje čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa

463.000 €

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za izvajanje nalog za
izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine v segmentu zbiranja in ravnanja z
odpadki in ravnanja z odpadno vodo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
- izboljšanje porušenega ravnovesja in vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja,
- trajnostna raba naravnih virov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečevanje, predvsem pa zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
- opuščanje in nadomeščanje uporabe okolju, živalim in človeku nevarnih snovi.
Kazalci so:
- standardi kakovosti okolja,
- opozorilne in kritične vrednosti,
- merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna
območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma

26.000 €

Zbiranje in ravnanje z odpadki: ureditev sistema ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, vzdrževanje
saniranega odlagališča nenevarnih odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz
posebnih odpadkov, morebitne odškodnine zaradi delovanja javne infrastrukture.
Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritetne cilje:
- preprečevati nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije,
- zagotavljati ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov,
- inertizirati odpadke pred odlaganjem,
- zagotavljati obdelavo odpadkov ter odstranjevanje ostanka odpadkov.
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Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:
- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o varstvu okolja – ZVO-1
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih
odpadkov
Direktiva Evropskega sveta o odpadkih
podzakonski predpisi o ravnanju z odpadki, o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z
odpadno električno in elektronsko opremo, o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče

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

S programom celostnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki, s ciljem minimizacije odpadkov, želimo
vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti postopno zmanjševanje količine
odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. Najpomembnejšo vlogo v sistemu ravnanja z odpadki predstavlja že
ustrezno ločevanje odpadkov na izvoru.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sistem ravnanja z odpadki izhaja iz ločevanja odpadkov na izvoru. Zagotoviti je potrebno sistem, po katerem
bi povzročitelji odpadke na izvoru že ločili na čim bolj čiste frakcije in frakcije biološko razgradljivih odpadkov
(prvenstveno s hišnim kompostiranjem ali odvozom ločenih in čistih odpadkov na obdelavo), frakcije kosovnih
odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih) ter frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah
zbiranja nevarnih odpadkov na območju občine).
Kazalec: delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov
40.1502.01 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

23.000 €

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
/

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

40.1502.02 CERO PUCONCI-subvencija cene predelave n odlaganja odpadkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.000 €

Postavka zajema stroške najemnine CEROP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 05-2017

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma

355.000 €

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in
odvodnjavanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih sluţbah
Zakon o vodah

Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi
vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za
posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje
vodnih virov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
40.1502.03 Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

255.000 €

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja čistilne naprave
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 06-2017

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

40.1502.05 Odvodnjavanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja
Opis podprograma

82.000 €

V skladu z Zakonom o varstvu okolja je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega
življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon o varstvu okolja ureja

varstvo okolja pred obremenjevanjem, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja,
spremljanje stanja okolja, informacije o okolju, javne službe varstva okolja.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o cestah,
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javnem naročanju
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja, zagotavljanje
priprave in izvajanje programa varstva okolja in operativnih programov za celotno območje, pripravo poročil o
stanju okolja, zagotavljati dostop do javnih okoljskih podatkov in voditi informacijski sistem varstva okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovost bivanja je poglavitni cilj, ki ga je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in pravočasnim
opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja.
40.1502.06 Varovanje dediščine - Polanščekova domačija

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema ureditev Dnevnega centra za starejše
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 08-2017

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

40.1502.07 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema

42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 09-2017

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

239.140 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter
načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program
varstva okolja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito
gospodarjenje in gradnjo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa

134.140 €

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo in druge komunalne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Turnišče
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Gre za
kvalitetno oskrbo z vodo in druge komunalne dejavnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
160390001 Oskrba z vodo
16039002 Nakup zemljišč

16039001 Oskrba z vodo
Opis podprograma

125.640 €

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami javne
službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb in objektov v katerih se zadržujejo ljudje ali se pitna voda
uporablja za oskrbo živali.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na
celotnem območju občine Turnišče
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah
40.1603.01 Vodooskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

125.640 €

Postavka zajema stroške za tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov in subvencioniranje cen JP Varaš
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma

8.500 €

Podprogram zajema vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti učinkovito vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti učinkovito vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v občini
40.1603.02 Pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

8.500 €

Postavka zajema stroške subvencioniranja cen JP Varaš za namen vzdrževanja pokopališč
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa

10.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma

10.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
40.1603.03 Upravljanje in tekoče vzdrževanje najemnih stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

10.000 €

Program spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 95.000 €
Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali nakupijo kot to izhaja iz načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja)
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma

15.000 €

Podprogram Urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja zadev z namenom
pridobitve in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom
40.1606.01 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15.000 €

Postavka zajema stroške urejanja zemljišč

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

16069002 Nakup zemljišč
Opis podprograma

80.000 €

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, v primerih, ko nakupi še niso vezani s
konkretnim projektom
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
prostorskem načrtovanju, Zakon o stavbnih zemljiščih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje
zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za nakup ali prodajo zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega
premoženja občine,
40.1606.02 Nakupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

80.000 €

Postavka zajema predvidena sredstva za nakup zemljišč
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

65.426 €

Področje zdravstvenega varstva zajema primarno zdravstvo in druge programe na področju zdravstva
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb za čim
boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev osnovne zdravstvene dejavnosti v domači občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

3.000 €

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje
posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost

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

Glavni letni izvedbeni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb
za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter zagotovitev splošnega zdravnika in zobozdravnika v
občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma

3.000 €

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost splošne in zobozdravstvene ambulante v naši občini
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj je enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstveni teami, prostori in oprema)
Kazalci: redno delovanje zdravstvene postaje Turnišče

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

Redno in nemoteno delovanje ambulante, povečanje števila pacientov, zagotavljanje enakih pogojev za
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države in primarni ravni zdravstvene
dejavnosti, zagotavljanje kakovostnih storitev, varnosti, dostopnosti in enakih možnosti za zdravljenje
vseh prebivalcev občine in ostalih pacientov, ki koristijo storitve Zdravstvene postaje Turnišče.
40.1702.01 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.000 €

Postavka zajema stroške za vzdrževalna dela oz. prenovo sanitarij v zdravstveni postaji v Turnišču
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa

10.000 €

Podprogram vključuje sredstva za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in nakup defibrilatorjev
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je promovirati zdravje in namestiti defibrilatorje v vaških središčih

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promovirati zdravje in namestiti defibrilatorje v vaških središčih

Kazalec: število nameščenih defibrilatorjev, vsakoletno izboljšanje rezultatov zdravja pri občanih
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Opis podprograma

10.000 €

Podprogram vključuje sredstva za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in nakup defibrilatorjev
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promovirati zdravje in namestiti defibrilatorje v vaških središčih

Kazalci: število nameščenih defibrilatorjev, vsakoletno izboljšanje rezultatov zdravja pri občanih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promovirati zdravje in namestiti defibrilatorje v vaških središčih

Kazalci: število nameščenih defibrilatorjev, vsakoletno izboljšanje rezultatov zdravja pri občanih
40.1706.01 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

10.000 €

Postavka zajema stroške namestitve defibrilatorjev v vaških središčih
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa

52.426 €

Zagotavljanje sredstev za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez prejemkov in
premoženja, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova ter plačilo storitev mrliško-ogledne službe ter
obdukcij
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zdravstvenega varstva občanom in zagotavljanje mrliško-ogledne službe ter plačila obdukcij
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje finančnih pogojev za izvajanje mrliško pregledne službe in plačilo prispevka za zdravstveno
zavarovanje nezavarovanih oseb
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma

50.426 €

Podprogram vključuje plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno
prebivališče v občini, plačilo prispevka za nujno medicinsko pomoč in prispevka za opravljanje obdukcije in
pogrebnine.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za plačilo zdravstvenega zavarovanja, nujne medicinske pomoči in pogrebnine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za kritje zdravstvenega zavarovanja občanov, ki imajo na območju občine Ribnica stalno
prebivališče, niso zavarovane iz drugega naslova (so brezposelne in brez drugih virov dohodka).

Občina bo zagotavljala tudi sredstva za nujno medicinsko pomoč in za pogrebnine in obdukcije občanom, ki
nimajo virov dohodka.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zavarovancev, ki jim občina krije
zdravstveno zavarovanje.
40.1707.01 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

45.000 €

Postavka zajema stroške za kritje prispevka za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1707.02 Prispevek za nujno medicinsko pomoč in diabetološko ambulanto
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

426 €

Postavka zajema stroške, ki jih občina nameni za diabetološko ambulanto
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1707.03 Prispevek za opravljene obdukcije po naročilu IN POGREBNIN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

5.000 €

Postavka zajema stroške pogrebnin in obdukcij za osebe, ki niso imele sredstev za preživetje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/

17079002 Mrliško ogledna služba

2.000 €

Opis podprograma

8. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se s proračunom
zagotavljajo sredstva za mrliško pregledno službo.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe.
40.1707.04 Mrliško ogledna služba

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške mrliško ogledne službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
programe za mladino in financiranje posebnih skupin

79.600 €

zajema programe kulture, športa,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za razvoj kulture, športa in delovanje nevladnih organizacij, ohranjanje, obnova in
investicije na področju kulturne dediščine. Omogočiti šolski športni standard občanom, obenem zagotavljati
tudi enakomeren razvoj športa in kulture v občini
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
1803 Programi v kulturi,

1804 Podpora posebnim skupinam,

1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa

19.000 €

Program vključuje ohranitev kulturne, zgodovinske in ostale dediščine, obnove kulturnih spomenikov in
sakralnih objektov
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Trajna skrb za celostno ohranjanje nepremične in premične dediščine, razvoj kulturne dediščine ter njeno
povezovanje s sodobnim ustvarjanjem, zbiranje, varovanje, dokumentiranje in proučevanje kulturne dediščine
za prenos informacij javnosti o njenem pomenu nekdaj, danes in v prihodnosti, povezovanje s turizmom in
ostalimi panogami gospodarstva, izobraževanje in popularizacija domače in umetnostne obrti in sodobne
likovne ustvarjalnosti
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in objektov, ki so opredeljeni kot dediščina.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma

12.000 €

Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in sakralnih objektov
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu kulturne
dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje estetske in funkcionalne uporabnosti objektov in odprtih površin.

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

Ohranitev kulturne dediščine in predstavitev le-te širši javnosti, povečanje števila obiskovalcev na letni ravni.
40.1802.01 Obnova zgodovinskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.000 €

Postavka zajema stroške obnove zgodovinskih obeležij
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 13-2017

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

40.1802.02 Obnova čevljarskega muzeja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

10.000 €

Postavka zajema stroške obnove Čevljarskega muzeja
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
RP 13-2017

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

18029002 Premična kulturna dediščina
Opis podprograma

7.000 €

Podprogram zajema obnovo premične kulturne dediščine
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivskem
gradivu in arhivih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varovanje, ohranjanje in predstavljanje premične kulturne dediščine

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

Ohranitev kulturne dediščine in predstavitev le-te širši javnosti, število obiskovalcev razstav in število
uporabnikov
40.1802.03 Obnova cehovskih knjig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

7.000 €

Postavka zajema stroške obnove cehovskih knjig

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

21.100 €

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarko dejavnost in založništvo, umetniške program, ljubiteljsko
kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ohranjanje kakovosti in ohranjati interes za
vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično
informacijskega servisa, število obiskovalcev in število izposojenih artiklov, razdelitev sredstev preko javnega
razpisa za področje ljubiteljske kulture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
18039003 Ljubiteljska kultura,

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma

14.000 €

Podprogram obsega dejavnost knjižnice, nakup knjig za splošno knjižnico, zagotavlja sredstva za plače v
knjižnici, zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično
informacijskega servisa.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva, pri čemer se bo doseganje zastavljenih ciljev
ocenjevalo s številom članom in uporabnikov knjižnice ter številom izposojenih enot.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetna javna služba na področju knjižničarstva; število enot knjižnega in neknjižnega gradiva, prirast
knjižnega in neknjižnega gradiva, odpis knjižnega in neknjižnega gradiva, število članov knjižnice, število
prireditev za otroke in za odrasle, odprtost knjižnice za uporabnike.
40.1803.01 Dejavnost knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14.000 €

Postavka zajema sredstva za delovanje knjižnice Lendava in nakup knjig
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

18039003 Ljubiteljska kultura
Opis podprograma

7.100 €

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa JSKD (revije, srečanja, poklicna gostovanja) ter
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in drugih izvajalcev kulturnih programov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v
Občini Turnišče
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, povečanje interesa za vključevanje v
dejavnost ljubiteljske kulture
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje JSKD, društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo
ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe lokalnega pomena in izvedba javnega razpisa
za dodelitev proračunskih sredstev.
Merila: število kulturnih društev, ki so uspeli na javnem razpis in število kvalitetno izvedenih prireditev
in projektov.
40.1803.02 Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.300 €

Postavka zajema stroške sofinanciranja programov ljubiteljske kulture v občini Turnišče
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1803.03 Sredstva za sofinanciranje JSKD in ZKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

800 €

Postavka zajema stroške, namenjene delovanju OI JSKD Lendava in ZKD Lendava
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/

40.1803.04 Sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.000 €

Postavka zajema stroške za namen izvedbe kulturnih prireditev v občini (ob Kulturnem prazniku in Dnevu
državnosti)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1804 Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa

1.500 €

Program vključuje zagotavljanje sredstev za posebne skupine
Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje posebnih skupin, pomembnih za lokalno skupnost.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin, pomembnih za lokalno skupnost. Zastavljene cilje
bomo merili z aktivnim članstvom v organizacijah, ustanovah in številom izvedenih programov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma

1.500 €

Podprogram vključuje pomoč pri delovanju veteranskih društev in ostalih posebnih skupin
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obstoj in redno delovanje veteranskih društev in ostalih posebnih skupin

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje dela materialnih stroškov ustanov ter plačilo pogodbenih obveznosti
40.1803.05 Sofinanciranje programov drugih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.500 €

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti programov drugih društev
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa

38.000 €

Zagotovitev kontinuiranega izvajanja športnih in prostočasnih aktivnosti vseh starostnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje športnih programov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanja letnega programa športa

Merilo za doseganje ciljev je v obsegu vadbe in številu vadečih (zasedenost kapacitete), številu prireditev
in posledično obiskovalcih le teh
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa,

18059002 Programi za mladino.

18059001 Programi športa
Opis podprograma

35.000 €

Podprogram zagotavlja sredstva za sofinanciranje: športnih programov, športnih prireditev društev na
področju športa, vzdrževanje športne infrastrukture, izobraževanje kadrov, materialne stroške in
investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

-zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
-zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,

-spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti

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

Zagotovitev pogojev za delovanje športnih društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo športne programe
ter sredstva za njihove programe lokalnega pomena in izvedba javnega razpisa za dodelitev proračunskih
sredstev.

Merila: število športnih društev, ki so uspeli na javnem razpis in število kvalitetno izvedenih prireditev in
projektov.
40.1805.01 Sofinanciranje športnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

35.000 €

Postavka zajema sredstva, namenjena za delovanje programov v športu v Občini Turnišče
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
/
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18059002 Programi za mladino

3.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah

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

Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa; krepitev socialne in osebnostne identitete
mladih; razvijanje delavnosti, samostojnosti, kreativnosti in prijateljstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa, število udeležencev in število izvajalcev.
40.1805.03 Pokroviteljstva in spodbujanje kulture in športa

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena programom za spodbujanje športa in kulture
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

493.700 €

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje javne službe in nekaterih nadstandardnih programov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
glasbenih šolah
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske
vzgoje, osnovnega in glasbenega izobraževanja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
1906 Pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa

362.000 €

V okviru programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v
vrtec
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za kvalitetno vzgojo in varstvo predšolskih otrok, omogočiti vsem
otrokom prosto mesto v vrtcu
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, omogočiti otrokom normalne pogoje bivanja in zagotoviti prosta
mesta kljub povečanju števila predšolskih otrok, število vključenih otrok
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

362.000 €

Sofinanciranje dela cen programov (vzgoja, varstvo in prehrana otrok) ter zagotavljanja materialnih pogojev za
dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, vključitev novih varovancev v skladu s potrebami staršev.
40.1902.01 Dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

362.000 €

Postavka zajema stroške razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter stroške za plačila otrok v
vrtcih drugih občin
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa

76.200 €

Zagotavljanje pogojev za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanja šolskega programa, sredstva za
izvedbo dodatnih programov, ki so v skladu s potrebami okolja in zagotavljanje tekočega in investicijskega
vzdrževanja prostora ter opreme šol.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, kvalitetno izobraževanje in dvig
izobrazbene ravni, tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež učencev, ki so pridobili dodatna
znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001: Osnovno šolstvo,
19039002: Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo
Opis podprograma

68.600 €

Zagotavljanje materialnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

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

Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in
posodabljanje opreme na osnovnih šolah, kritje stroškov dodatnega programa v šolah in tem večji nivo znanja
učencev, število učencev, ki so dobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2.
40.1903.01 Materialni stroški v Osnovni šoli Turnišče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

56.000 €

Postavka zajema kritje materialnih stroškov v OŠ Turnišče
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1903.03 Stroški dodatnih dejavnosti za šolske otroke
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

12.600 €

Postavka zajema kritje stroškov dodatnih programov – tuj jezik
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

19039002 Glasbeno šolstvo
Opis podprograma

7.600 €

Zagotavljanje materialnih pogojev za glasbeno izobraževanje
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti in vzdrževati pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

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

Izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje programa glasbene šole.
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Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število učencev na posameznih lokacijah, ki so
uspešno zaključili razred
40.1903.04 Sofinanciranje programov Glasbene šole Lendava, Beltinci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

7.600 €

Postavka zajema kritje stroškov za delovanje glasbenih šol, katere obiskujejo učenci iz občine Turnišče
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

55.500 €

Program vključuje pomoči v osnovnem šolstvu, plačila prevoznih stroškov učencem osnovnih šol in študijske
pomoči
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem v OŠ, dodatnih programov v OŠ, denarnih nagrad študentom
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje stroškov za prevoze učencev v osnovnih šolah, zagotovitev denarnih nagrad študentom in dodatnih
programov v OŠ
Kriteriji so: število učencev in študentov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu
19069004 Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma

45.500 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
40.1906.01 Dodatni program v osnovnih šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.300 €

Postavka zajema kritje stroškov dodatnih programov v osnovni šoli Turnišče
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1906.02 Materialni stroški v drugih osnovnih šolah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.700 €

Postavka zajema materialne stroške za učence DOŠ II Lendava
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1906.03 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj- OŠ Turnišče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

27.000 €

Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v šolo in nazaj
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1906.04 Regresiranje prevozov učencev v posebno OŠ Lendava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.600 €

Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v DOŠ II Lendava
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.1906.05 Regresiranje prevozov učencev v OŠ M. Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

5.900 €

Postavka zajema kritje stroškov prevozov učencev v OŠ M. Sobota
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

19069004 Študijske pomoči
Opis podprograma

10.000 €

Podprogram zajema študijske pomoči študentom
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o dodeljevanju denarnih nagrad študentom

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

Zagotovitev sredstev za izplačilo denarnih nagrad študentom ob zaključenem letniku študije in končanju študija
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za izplačilo denarnih nagrad študentom ob zaključenem letniku študije in končanju študija
Kazalci: število študentov in diplomantov
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40.1906.07 Nagrade študentom

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške denarne pomoči študentom
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

152.500 €

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu predvsem naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših
slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb ter zasvojenih oseb. Zagotavljanje pravic iz
socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih
stanovanjih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva,
zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov, zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh
socialnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa

8.000 €

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina želi
posredno prispevati k dvigu natalitete in slediti družinski politiki države, zato v okviru tega programa zagotavlja
sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev bivališče v občini in je državljan
RS.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka, spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma

8.000 €

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dvig rodnosti; število podeljenih pomoči za novorojence.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Finančna pomoč staršem ob rojstvu otroka. Število dodeljenih pomoči ob rojstvu otrok
40.2002.01 Pomoč staršem ob rojstvu otroka

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške denarnih pomoči staršem novorojencev
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa

144.500 €

Zagotavljanje socialnovarstvene pomoči posameznikom in družinam, zagotavljanje subvencionirane najemnine
v neprofitnih stanovanjih, izvajanje programov v centrih za socialno delo, institucionalno varstvo in druge
pomoči socialno ogroženim
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje socialne varnosti, zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje socialno varstvene in materialne pomoči posameznikom in družinam, ki so se znašle v stiski, na
katero pa ne morejo vplivati, preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok,
mladostnikov, brezdomcev ter starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase; število oseb, ki so bile deležne takšne
pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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
Opis podprograma

4.750 €

Podprogram zajema kritje stroškov dopolnilnih programov Centrov za socialno delo
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pomoči socialno šibkim občanom
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev pomoči Centru za socialno delo

40.2004.01 Sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo Lendava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.750 €

Postavka zajema kritje stroškov delovanja CSD

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

20049002 Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma

21.000 €

Podprogram zajema financiranje družinskega pomočnika
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje financiranja socialno šibkim invalidnim občanom

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za družinskega pomočnika

40.2004.03 Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

21.000 €

Postavka zajema kritje stroškov za družinskega pomočnika
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

20049003 Socialno varstvo starih
Opis podprograma

97.850 €

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi
se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana
prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Pomoč družini na domu pa obsega socialno oskrbo upravičenca v
primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno
varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu

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

Zagotavljanje pomoči starejšim, bolnim in invalidnim osebam, uresničevanje načela socialne pravičnosti,
solidarnosti in socialnega vključevanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za plačilo institucionalnega varstva v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter službe
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"pomoč na domu". Kazalci število uporabnikov storitev.
40.2004.04 Bivanje starejših oseb v Domu za starejše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

80.000 €

Postavka zajema kritje stroškov varovancem v domovih za starejše in institucionalnega varstva oseb
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.2004.13 Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

17.850 €

Postavka zajema stroške izvajanja pomoči družini na domu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma

8.000 €

Občina mora po 20. členu Zakona o pokopališki dejavnosti plačati stroške pokopa za tiste občane, ki nimajo
svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. Prav tako mora
občina zagotavljati subvencionirano najemnino v neprofitnih stanovanjih
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon

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

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, zagotavljanje
podpore za socialno ranljive skupine občanov. Tekoče poravnavanje obveznosti iz naslova najemnin za
vse vlagatelje, ki so upravičeni po postavljenih kriterijih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev in tekoče poravnavanje obveznosti iz naslova najemnin za vse
vlagatelje, ki so upravičeni po postavljenih kriterijih.
Kazalci: število občanov, ki koristijo storitve.

40.2004.07 Pomoč pri uporabi stanovanja -subvencije stanarin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.000 €

Postavka zajema stroške subvencije stanarin

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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40.2004.08 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

5.000 €

Postavka zajema stroške plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma

12.900 €

Gre za finančno pomoč različnim humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe
za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu

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

Zagotavljanje finančne pomoči humanitarnim organizacijam; blažitev socialnih, materialnih in zdravstvenih
težav prizadetih oseb.
Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti, realizacija programov humanitarnih organizacij,.
Kazalci: uspešnost izvajanja programov, število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva, število
vključenih v programe.
40.2004.09 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

900 €

Postavka zajema kritje delovanja Karitasa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.2004.10 Sofinanciranje programov socialnega varstva (KORK)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.000 €

Postavka zajema kritje stroškov humanitarnim organizacijam (Rdeči križ idr.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

40.2004.11 Sofinanciranje programov YHD, Šent

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

7.500 €

Postavka zajema kritje stroškov humanitarnemu društvu za pomoč ljudem v stiski
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
40.2004.12 Aktivnosti za dvig socialne ravni

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.500 €

Postavka zajema kritje stroškov za pomoč starejšim ob obiskih pred novim letom in drugih aktivnosti za dvig
socialne ravni občanov
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

68.000 €

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,visok sneg, močan veter, toča, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne
sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Odprava posledic naravnih oz. ekoloških nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Opis glavnega programa

38.000 €

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev
posledic škod, ki bi nastale v naravnih nesrečah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
2309001 Rezerva občine
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23039001 Splošna proračunska rezervacija

23029001 Rezerva občine
Opis podprograma

38.000 €

Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
40.2302.01 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

38.000 €

Postavka zajema proračunsko rezervo v višini 24.000 EUR in sredstva proračunskih skladov za investicijo CEROP
v višini 14.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2303 Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa

30.000 €

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemer bi pripomoglo natančno planiranje posameznih
proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število nepredvidenih nalog in nalog, za katere se med letom izkaže, da zanj niso bila predvidena sredstva v
zadostnem obsegu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma

30.000 €

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče
vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah.

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

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev
za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za
katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
40.2303.01 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva splošne rezervacije za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
50 KRAJEVNE SKUPNOSTI
20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

7.630 €
330 €

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu predvsem naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših
slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb ter zasvojenih oseb. Zagotavljanje pravic iz
socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih
stanovanjih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma

330 €

330 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva,
zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov, zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh
socialnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

50.2004.01 Obdaritev otrok - Miklavževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kritje stroškov za Miklavževanje po vaseh
50.0602.01 Stroški krajevnih skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

330 €

7.300 €

Postavka zajema stroške delovanja krajevnih skupnosti
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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