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PRORAČUNSKI SKLAD 
 
 
OBRAZLOŽITEV K TABELI – PRORAČUN 2020 

 
 
Proračunski sklad, ki je bil ustanovljen z namenom izgradnje Regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Pomurje, od leta 2015 namensko služi za združevanje sredstev 27 
občin. Na podlagi vsakoletnega sklepa, sprejetega na seji skupščine javnega podjetja 
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju CEROP) se obračunana 
sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za 
ravnanje z odpadki višini 50 % nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in 
so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega 
centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja 
CEROP d.o.o., preostalih 50 % obračunanih sredstev iz naslova amortizacije pa se 
nakaže na proračune občin, solastnic podjetja CEROP.  
 
Na podlagi 56. do 60. člena Zakona o javnih financah se lahko namenski prihodki občin 
(najemnina od oddaje stvarnega premoženja občin je na podlagi 80. člena Zakona o javnih 
financah namenski prihodek proračuna občin) zbirajo v proračunskem skladu, 
ustanovljenem za te namene.  
 
Na skladu se bo tako zbirala najemnina iz naslova nepremičnin in opreme v višini 50 % 
obračunane amortizacije nepremičnin in opreme za leto 2020 in se bo namensko porabila 
za zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju ravnanja z odpadki. 
 
Nove investicije, zamenjava dotrajane opreme in nabava nove opreme ter investicijsko 
vzdrževanje se bo izvajalo v skladu s sprejetim letnim načrtom predvidenih investicij v 
Poslovnem načrtu podjetja CEROP d.o.o. za leto 2020.  
 
Odhodki so vezani na razpoložljiva sredstva zadržana na proračunskem skladu, zato so 
lahko v večji višini kot so prihodki tekočega leta, saj se neporabljena sredstva prenašajo iz 
prejšnjih let. Ob koncu leta 2019 ocenjujemo, da bi bilo zbranih na proračunskem skladu 
1.202.965,36 EUR. 
 
 
PRIHODKI 
 
1.1. V proračunu za leto 2020 predvidevamo 717.500,00 EUR prihodkov ali 1,73 %  

več prihodkov kot predhodnega leta. 
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Prihodki sklada  
 
Prihodkov od obresti predvidevamo v višini 2.500,00 EUR.  
 
1.1.3. Splošni sklad za posebne namene - sredstva najemnin v višini 715.000,00 
EUR. 
 
Splošni sklad za posebne namene – sredstva najemnin se nanašajo na združena sredstva 
vseh 27 občin, solastnic podjetja CEROP, in sicer na najemnino iz naslova nepremičnin in 
opreme CEROP.  
Prihodek se nanašajo na 50 % najemnine nepremičnin in opreme v višini obračunane 
amortizacije nepremičnin in opreme I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki 
za leto 2020, ki  se bo nakazoval na proračunski sklad.  
 
 
ODHODKI 
 
V letu 2020 se planira 799.540 EUR odhodkov ali 48 % odhodkov manj kot planiranih 
v letu 2019.  
 
1.1. Izdatkov za blago in storitve v višini 4.040,00 EUR  

 
Izdatki se nanašajo pisarniški material in storitve, za izobraževanje zaposlenih ter druge 
manjše stroške. 
 
 
1.2. Nakup opreme v višini 100.500,00 EUR 

 
Zaradi iztrošenosti opreme in v skladu s potrebnimi spremembami obdelave odpadkov 
zaradi zahtev povezanih z okoljsko politiko Evrope in novimi Uredbami na državni ravni se 
bo zamenjala in na novo nabavila oprema za potrebe zbiranja, obdelave in odlaganja 
odpadkov v višini 100.500,00: od tega bo namenjeno 15.000,00 EUR za računalniško in 
programsko opremo v zvezi z obdelavo in odlaganjem odpadkov in 85.500,00 EUR za 
nakup druge opreme in napeljav v zvezi z zbiranjem, obdelavo in odlaganjem odpadkov na 
podjetju CEROP. 
 
 
1.3. Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 500.000,00 EUR. 

 
1.3.2. Investicije v CERO Puconci v višini 500.000,00 EUR 
 
V skladu s potrebnimi spremembami obdelave odpadkov zaradi zahtev povezanih z 
okoljsko politiko Evrope in novimi Uredbami v tej povezavi na ravni države se planirata dve 
investiciji v povezavi z obdelavo odpadkov: dodatni skladiščni prostori za odpadke na 
vhodu v obdelavo v višini 250.000,00 EUR in dodatni skladiščni prostori za odpadke na 
izhodu iz obdelave v višini 250.000,00 EUR. 
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1.4. Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 195.000,00 EUR. 
 
V letu 2020 se planira investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v višini 195.000,00 
EUR. Investicijsko vzdrževanje se bo izvajalo na delovnih strojih mehansko biološke 
obdelave odpadkov,  na sortirnem tekočem traku in delovnih strojih obeh sortirnih linij, na 
objektih, delovnih strojih in napravah na odlagališču, na delovnih strojih kompostarne, 
balirnice in na čistilni napravi ter druga pomembna investicijska vzdrževanja na podjetju 
CEROP-a. 
 
Puconci, november 2019 
 
 
Pripravila: Milena Veberič 

     Župan: 
Ludvik NOVAK 

                                                                                                                 Ludvik Novak, l. r. 
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