
KRITERIJI ZA VLAGANJE V IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

LETO 2020 

 

 

1.1. Rekonstrukcija in novogradnja lokalnih cest 

Obnova lokalnih cest 95 % po predračunski vrednosti za ceste širine 5 metrov 

Obnova lokalnih cest 95 % po predračunski vrednosti za ceste širine 4 metre 

 

 

1.2. Rekonstrukcija javnih poti 

Vsako investicijo javnih poti je potrebno izvesti v skladu s določili Zakona o javnem 

naročanju. 

  

Občina sofinancira asfalt v višini do 100%, ostala dela (zemeljska dela, navoz gramoza, 

ureditev odvodnjavanja, …)  pa financirajo KS. 

 

Krajevne skupnosti katere nimajo lastnega vira sredstev (krajevnega samoprispevka in 

namensko zbranih sredstev) za investicije ter se investicije vršijo iz drugih sredstev, se na 

delež sredstev zbranih iz naslova nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za 

stanovanjske objekte sofinancira 35% vrednosti investicije. 

Vse investicije se bodo izvajale preko proračuna Občine Puconci. 

 

 

1.3. Gozdne ceste 

Financiranje je predvideno v skladu s predlaganim programom Zavoda za gozdove v 

skupni višini 16.000,00 EUR.  

 

 

 

1.4. Javna razsvetljava 

30% od končne vrednosti investicije, vendar samo na sredstva krajevnega samoprispevka, 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in namensko 

zbranih sredstev za investicijo 

 

 

 

1.5. Pločniki 

25% od končne vrednosti investicije, vendar samo na sredstva krajevnega samoprispevka, 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in namensko 

zbranih sredstev za investicijo. 

 

 

1.6. Oglasne table 

V letu 2010 smo pristopili k nabavi oglasnih tabel za posamezne vasi, kjer so dotrajane in 

so potrebne zamenjave. V kolikor bo posamezna vas še nabavila oglasno tablo se bo 

upoštevalo sofinanciranje s strani posamezne vasi v višini 50% vrednosti. 

 

 

 

 



2. SOFINANCIRANJE OBČANOV 

 

2.1. Vodovod 

Sofinanciranje občanov v višini 1.790 EUR po gospodinjstvu do pridobitve uporabnega 

dovoljenja, nato pa po veljavnem Odloku, ki ureja višino komunalnega prispevka. 

Za sofinanciranje podjetij in samostojnih podjetnikov določi po posebnih kriterijih znesek 

uprava Občine Puconci. Prispevka za priklope na vodovodno omrežje so oproščene 

Krajevne skupnosti, društva v občini ter podjetja in javni zavodi v lasti Občine Puconci. 

 

 

2.2. Kanalizacija 

Sofinanciranje občanov v višini 2.000 EUR po gospodinjstvu do pridobitve uporabnega 

dovoljenja, nato pa po veljavnem Odloku, ki ureja višino komunalnega prispevka. 

Izgradnja naravnih bioloških čistilnih naprav s kanalizacijo se sofinancira v višini 50% 

investicije po končni situaciji. 

Za sofinanciranje podjetij in samostojnih podjetnikov določi po posebnih kriterijih znesek 

uprava Občine Puconci. Prispevka za priklope na kanalizacijo so oproščene Krajevne 

skupnosti, društva v občini ter podjetja in javni zavodi v lasti Občine Puconci. 

 

 


