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REBALANS PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ OB ŠČ. ZA LETO 2012 
 
Proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010 je bil sprejet na 7. redni seji občinskega 
sveta, dne 28.06.2011. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 53 /2011, dne 01.07.2011.   
 
Pri pripravi rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012 smo izhajali iz 
sprejetega proračuna za leto 2012 ob upoštevanju vključitve nerealiziranih odhodkov iz leta 
2011. 
 
Iz rebalansa proračuna za leto 2012 je razvidno, da je rebalans prihodkov proračuna večji od 
planiranega za 19,4 %, prihodki znašajo 4,174.040 EUR.  Odhodki po rebalansu so večji za 
37,6  % od sprejetega plana za  leto 2012 in znašajo  6,415.774 EUR. Proračunski 
primanjkljaj je 2,241.733 EUR. Pokrival se bo z ostankom sredstev na računu na dan 
31.12.2011, v višini 481.200 EUR in z dolgoročnim domačim zadolževanjem pri domačih 
bankah, v višini 1,760.533 EUR. 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se bo dolgoročno zadolžila v skladu z 10. b členom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 57/2008, z dne 
10.06.2008), v višini 1,760.533 EUR. Namen zadolževanja je zagotavljanje lastnih sredstev 
pri večjih projektih. Najela bo dolgoročni kredit pri poslovni banki z dobo odplačevanja 15 
let. Letni znesek odplačila obveznosti iz naslova glavnice in obresti bo 179.000 EUR. 
 
PRIHODKI 
 
Do konca leta 2012 predvidevamo za 19,4 % večje prihodke v primerjavi s sprejetim 
proračunom za leto 2012.   
 
Povečanje prihodkov proračuna 
 
Do povečanja prihodkov proračuna je z rebalansom proračuna za leto 2012 prišlo pri 
naslednjih konti: 

• Konto 703003 – Nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča – od pravnih oseb se je 
povečalo za 89,2 %  oziroma za 3.300 EUR, 

• Konto 703004 – Nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča – od fizičnih oseb se je 
povečalo za  26,5  % oziroma za 11.000 EUR. 
V letu 2011 se je ažurirala baza podatkov za odmero nadomestila, kar je vplivalo na 
povečanje prihodkov iz tega naslova. 

• Konto 704700 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda se je povečala za 22,9 % oziroma za 11.000 EUR, 

• Konto 704709 -  Druge občinske takse so se povečale za  400 EUR.  
Druge občinske takse vključujejo komunalno takso za najem javnih površin za prodajo 
na prostem (občinski praznik, Dan mrtvih…). Znesek smo povečali glede na 
realizacijo leta 2011. 

• Konto 704719 – Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zardi odlaganja odpadkov 
se je povečala za 17,3 % oziroma za 677 EUR. Višino dajatve določa vlada in je 
odvisna od količine odloženih odpadkov iz območja Občine Sv. Jurij ob Šč.. 

• Konto 710306 – Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so se povečali za 1.515 EUR. 
Ta prihodek na novo vključuje koncesijsko dajatev iz naslova podeljene koncesije za 
trajnostno upravljanje z divjadjo in koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov.   
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• Konto 71419915 – Vračilo sred.za družinskega pomočnika – Ministrstvo za delo se je 
povečal za 68,8 %  oziroma za 5.500 EUR. Konec leta 2010 je bil v Uradnem listu RS, 
št. 85/10 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v RS, ki je na  novo določil višino delnega plačila 
za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom, kar je vplivalo na povečanje izplačil 
za ta namen. 
 

Vključitev novih postavk 
 
V rebalans proračuna za leto 2012 smo na prihodkovni strani na novo vključili naslednje 
konte: 

• Konto 71030302 – Poslovni najem - CEROP, v višini 2.120 EUR.  
• Konto 71030303 – Poslovni najem – odlagališče, v višini 13.240 EUR. Občina Sveti 

Jurij ob Ščavnici je v letu 2011 podpisala pogodbo z Občino Puconci o poslovnem 
najemu odlagališča, ki je v solasti občine Sv. Jurij ob Ščavnici. 

• Konto 71030304 – Poslovni najem JP Prlekija – oskrba s pitno vodo, v višini 1.940 
EUR. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2011 podpisala z JP Prlekija pogodbo o 
poslovnem najemu javne infrastrukture (javni vodovodi). 

• 71419905 - Pitna voda, v višini 5.000 EUR. V letu 2011 smo izvedli prenos vodovoda 
Sv. Jurij ob Šč. na JP Prlekija. Obveznosti iz naslova plačila pitne vode za leto 2011 
zapadejo v letu 2012.   

• Konto 71419921 – Sofinanciranje ZD G.Radgona v investicijo na ZP Sv. Jurij ob 
Ščavnici, v višini 10.000 EUR, 

• Konto 71419922 – Sofinanciranje lekarne v investicijo na ZP Sv. Jurij ob Ščavnici, v  
višini 10.000 EUR. 
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici bo v letu 2012 adaptirala ZP Sv. Jurij ob Ščavnici 
(obnova zunanjih stopnic, odvodnjavanja in hidroizolacije objekta, vodovodnega 
priključka, obnova fasade….) , v višini 30.000 EUR.  Obnovo bosta sofinancirala tudi 
uporabnika prostorov ZD Gornja Radgona in Pomurske lekarne. 

• Konto  72000103 – prihodki od prodaje objektov, v višini 154.500 EUR. V letu 2011 
je bil izveden razpis za prodajo objektov v lasti občine. Ker nekateri objekti 
(stanovanje v Gornji Radgoni, hiša z gospodarskim poslopjem v Kupetincih ter hiša z 
gospodarskim poslopjem na Galušaku) niso bili prodani, smo prihodek iz tega 
naslova vključili v rebalans proračuna za leto 2012. 

• Konto 74000114 – Ministrstvo za kulturo – knjižnica Gornja Radgona. V letu 2011 se 
je predvidevalo sofinanciranje investicije v obnovo knjižnice v Gornji Radgoni. Ker 
investicija še ni bila izvedena je potrebno prihodke iz tega naslova planirati v 
rebalansu proračuna za leto 2012. 

• Konto 71419923 – Sofinanciranje društev za obnovo vaških domov, v višini 133.946 
EUR. 

• Konto 74000117 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 322, obnova vaških domov, v 
višini 325.290 EUR. V letu 2012 se predvideva investicija v obnovo vaških domov v 
višini 471.400 EUR. Od tega bo Ministrstvo za kmetijstvo sofinanciralo v višini 
325.290 EUR, gasilsko vaški domovi v višini 133.946 EUR in v  12.164 EUR občina 
(nadzor in Pripravo vloge za javni razpis).  

• Konto 74000118 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 322, celostna ureditev lokalnega 
središča, v višini 387.735 EUR. Investicija v celostno ureditev lokalnega središča, 
višini 635.485 EUR, se je iz leta 2011 prenesla v leto 2012.  
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Izločitev postavk na prihodkovni strani 
 
Z rebalansom proračuna za leto 2012 je bil na prihodkovni strani iz proračuna  izločen: 

• Konto 74000116 – Ministrstvo – izgradnja širokopasovnih omrežij, v višini 416.000  
EUR. Projekt se je prenesel v leto 2013, zato je potrebno  prihodek izločiti. 

• Konto 74120002 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU iz strukturnih skladov 
– vrtec. Projekt se je prenesel v leto 2014, zato je potrebno prihodek izločiti. 

• Konto 74000102 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 322, obnova in razvoj vasi, 
obnova vaških domov, v višini 160.000 se je izločil, ker se je prenesel na novi konto 
74000117. 

 
 

ODHODKI 
 
Na osnovi ocene realizacije za leto 2012 predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v 
primerjavi  z veljavnim proračunom za leto 2012, povečali za 32,2 %. Do konca leta 2012 jih 
predvidevamo v višini 6,415.774 EUR.   
 
Konto 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim in Konto 401 – Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost ostajata na isti ravni kot je bilo planirano za leto 2012. 
  
Povečanje odhodkov proračuna: 

 
V rebalansu proračuna za leto 2012 planiramo povečanje konta 402 – Izdatki za blago in 
storitve za 36,2 % oziroma za 166.086 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom. Na 
povečanje iz te skupine kontov je vplivalo predvsem vključitev novih kontov, povezanih z 
obratovanjem KD in KPC. V letu 2012 planiramo za stroške obratovanja KD 16.405 EUR , 
za stroške obratovanja KPC pa 18.500 EUR. Ti stroški vključujejo stroške čiščenja, varstva 
pri delu, varovanja in javljanja požara, električne energije, ogrevanja, porabo vode, 
dimnikarske storitve, odvoz odpadkov, telekomunikacije, vzdrževanja , 
upravljanja,zavarovanja in druge stroške objekta. 
Velik vpliv na povečanje teh stroškov je imel tudi razpis za podelitev koncesije za 
vzdrževanje cest in zimsko službo. Z rebalansom proračuna za leto 2012 se konto 40250301 – 
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest povečal za 92,2 %  in sicer iz 93.662 EUR na 180.000 
EUR in konto 40250302 - Zimska služba za 59,9 % iz 60.026 EUR na 96.000 EUR. 
Na povečanje teh izdatkov so vplivali še naslednji konti: 

• Konto 40200602 – Stroški snemanja sej OS se je povečal za 332 EUR oz za 
34,3 %. 

• Konto 40209902 – Storitev pobiranja taksa za obremenjevanje voda se je 
povečal za 1.740 EUR oziroma za 96,1 %.  

• Konto 40220101 – poraba kuriv in stroški ogrevanja se je povečal za 156 EUR 
oziroma 4,8 % zaradi dviga cen naftnih derivatov. 

• Konto 40240002 – Dnevnice za službeno pot župana se je povečale za 169 
EUR,   

• Konto 40240202 – Stroški prevoza župana se je povečal za 2.000 EUR, 
• Konto 40240204 – Stroški prevoza funkcionarji se je povečal za 110 EUR, 
• Konto 40249902 – Drugi izdatki za službeno pot župana se je povečal za 156 

EUR, 
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• Konto 40250105 – Stroški vzdrževanja stanovanj se je povečal za 1.000 EUR 
ter konto 40250105- Stroški prodaje stanovanj za 400 EUR. Občina ima 
prazno stanovanje v Gornji Radgoni, ki nam povzroča tekoče stroške 
(el.energija, ogrevanje …). 

• Konto 402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme se je povečal  za 658 EUR. 
V to postavko je na novo vključena postavka za vključitev v državno 
komunikacijsko omrežje – HKOM. 

• Konto 40259902 – Obveznosti iz naslova vaških vodovodov se je glede na leto 
2011 povečal za 1.400 EUR, zaradi povračila plačila vodnih povračil. 

• Konto 402604– Najem strojne računalniške opreme se je povečal za 141 EUR. 
V tej postavki je zajet zakup prostora na strežniku za spletni portal občine, 
zakup prostora za elektronsko pošto, zakup prostora za katalog informacij 
javnega značaja občine in spletna domena občine.   
 

• Konto 40292002 – Stroški notarjev se je glede na preteklo leto povečal za 
1.219 EUR, zaradi povečanega obsega sklenjenih služnostnih, kupoprodajnih 
ter pogodb o neodplačnem prenosu za zemljišča, ki jih občina potrebuje ali je 
potrebovala za gradnjo javne infrastrukture. 

 
Na povečanje izdatkov za blago in storitve je vplivala tudi vključitev novih kontov: 

• 40240004 – Dnevnice za služb.potovanje – funkcionar.         70 EUR 
• 40240005 – Dnevnice za služb.potovanje - podžupan               60 EUR 
• 40240205 – Stroški prevoza podžupan         400 EUR 
• 40249904 – Dr.izdatki za služb.potovanje-funckion.         100 EUR 
• 40249905 – Drugi izdatki za služb.potov.-podžupan    100 EUR 
• 40292001 – Stroški odvetnikov    2.000 EUR 
• 409000 – Splošna proračunska rezervacija            15.000 EUR 

       
• Konto 409 – Rezerve so ostale na planirani ravni leta 2012. 

 
• Konto 410 - Subvencije se je povečal za 62,9 % oziroma za 35.000 EUR zaradi 
vključitve novih kontov:  

• konto 41000004 – Subvencioniranje cene storitve JS –             1.000 EUR 
biološki odpadki 

• konto 41009903- Subvencioniranje vodarine                       30.000 EUR 
• konto 41021702 – Kompleksne subvencije v kmetijstvo –      4.000 EUR 
 ostanek preteklega leta  

 
• Konto 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom se je povečal za 12,8 %   
    oziroma za 76.020  EUR. Na povečanje je vplival: 

- konto 41190001 - Prevoz otrok v osnovno šolo Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Konec leta 2011 je bil izveden javni razpis za prevoz otrok v osnovno šolo. 
Na razpis se je prijavil en ponudnik, ki je ponudil ceno 145.000 EUR na 
leto. Tako se je proračunska postavka povečala za 75,7 % oziroma iz 
predvidenih 82.529 EUR na 145.000 EUR.  

- konto 411922 - Izplačila družinskemu pomočniku se je povečal za 32,5 %. 
Konec leta 2010 je bil objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS, ki je na novo določil 
višino delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku. Na 
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Ministrstvu za delo je bil opravljen tudi inšpekcijski pregled preveritve 
izplačil družinskemu pomočniku. Ugotovljene so bile določene 
nepravilnosti, zato je bilo centrom za socialno delo in občinam naloženo, 
da preverijo izplačila za obdobje od leta 2007 in 2009. Opravil se je 
poračun in vložil zahtevek na Ministrstvo za delo v višini 1.049.19 EUR. 
Poračun družinskim pomočnikom bo izveden v februarju 2012. 

- Konto 41199908 – Finančne spodbude za novorojence, se je glede na 
realizacijo leta 2011,  povečal za  250 EUR . 

-  
• Konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam se je povečal za 4,7 % oziroma 

za 6.729 EUR. 
 
Na povečanje transferov posameznikom in gospodinjstvom je vplivalo povečanje, 
preimenovanje oziroma vključitev novih kontov: 
• Konto 41200011 – Sofinanciranje programov kulturnim društvom    6.000 EUR 

preimenovanje konta  ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici          
• Konto 41200010 – Sofinanciranje programov s področja kmetijstva  16.700 EUR 

vključitev novega konta. 
• Konto 41200030 – Sofinanciranje programov športnih društev   33.320 EUR 

Na osnovi vloženega amandmaja svetnika je bilo pri obravnavi predloga rebalansa 
proračuna izglasovano, da se ta konto poveča iz 27.600 na 33.320 EUR. 

 
V letu 2011 je bil sprejeti Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih društev, zato 
se v  letu 2012  predvideva  javni razpis za sofinanciranje programov kulturnim 
društvom. Konto 41200011 ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici se je preimenovala v kotno 
Sofinanciranje programov kulturnim društvom. Znesek, planiran v proračunu za leto 
2012 se je iz 13.065 EUR z rebalansom proračuna za leto 2012, povišal na 16.700 
EUR. Do povišanja je prišlo, ker  pravilnik zajema tudi sredstva za izdajo zgoščenk, 
knjig, ipd, sredstva za ozvočenje ter donatorska sredstva župana namenjena kulturnim 
društvom.  

 
V letu 2012 se predvideva izdelava pravilnika in javni razpis za sofinanciranje 
programov društvom s področja kmetijstva, zato je bil dodan konto 41200010 – 
Sofinanciranje programov društvom s področja kmetijstva, v višini 6.000,00 EUR. 
Posledično so dobili vrednost 0 EUR naslednji konti:  

• 41200042 – Društvo podeželske mladine 
• 41300043 – Društvo kmečkih žena in deklet 
• 41200045 – Čebelarsko društvo 
• 41200049 – Društvo ljubiteljev vin in narave 
• 41200051 – Ribiška družina Gornja Radgona, Enota Sv.Jurij ob Šč. 
• 41200053 – Društvo VTC 13 
• 41200064 – Društvo s področja kmetijstva. 

Konto 41200095 – Pokroviteljstvo župana društvom se je zato zmanjšal iz 10.331 
EUR na 7.000 EUR. 

 
  

• Konto 413 – Drugi tekoči domači transferi se je zmanjšal za 12,4 % oziroma za 
40.240 EUR, zaradi izločitve: 
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- konta 41330020 – javno delo, Pomoč in varstvo za starejše, - CSD Gornja 
Radgona, v 268 EUR 

- konta 41330070 - Zavod za kulturo, šport in turizem – materialni stroški, v  
višini 30.000 EUR. 

- konto 41330270 - Zavod za kulturo, šport in turizem – materialni stroški, v  
višini 10.000 EUR. 

 
Na to skupino kontov je vplivala tudi  nova ekonomska cena programov predšolske 
vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček. Tako so se povečali naslednji konti: 

- konto 41192101 – Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev v 
vrtcu Sonček za 2,0 %, 

- konto 41330006 – Plače in drugi stroški za zaposlene v vrtcu za 0,7 % in 
- konto 41330203 – Materialni stroški vrtca za 7,3 %. 

  
•  Konto 420 – Investicijski odhodki se je povečal za 29,5 % oziroma za 849.594  

EUR, zaradi vključitve nerealiziranih postavk iz leta 2011. V proračun leta 2012 je 
potrebno vključiti naslednje neralizirane konte: 

 
• 42029901 Oprema KD 261.438,00 EUR
• 42040138 Gradnja KD 396.586,00 EUR
• 42080102 Nadzor KD     3.488,00 EUR
• 42089901 Druge storitve KD   74.072,00 EUR
• 42029902 Oprema KPC 138.275,00 EUR
• 42040140 Gradnja KPC  765.178,00 EUR
• 42080103 Nadzor KPC     7.803,00 EUR
• 42089902 Druge storitve KPC   81.898,00 EUR
• 42040248 LC 388040 Selišči - Murski Vrh   49.452,00 EUR
• 42050008 Investicij.vzdržev.dela na ZP Sv.Jurij   15.000,00 EUR
• 42040142 Rekonstrukcija JP 888600 Teksas-pošta 297.319,00 EUR
• 42040143 Gradnja javnega parkirišča pri posojil. 140.831,00 EUR
• 42040144 Gradnja javne razsvetlj.-trg   28.131,00 EUR
• 42040145 Fekalna kanaliz.-trg   16.191,00 EUR
• 42080105 Nadzor - ureditev trga   19.428,00 EUR
• 42080421 Projekti - celostna ureditev trga     2.000,00 EUR
• 42089904 Druge storitve – trg   31.085,00 EUR

 
          Na osnovi vloženega amandmaja svetnika je bilo pri obravnavi predloga rebalansa 
          proračuna izglasovano, da se v proračun vključi konto 42040248 – Obnova Jerinove 
          kapele na Jamni, v višini 10.000  EUR. 
 

Prenos investicijskih odhodkov v leto 2013 pa se je opravil pri naslednjih kontih: 
• 42040123 – Javna razsvetljava Sveti Jurij-Blaguš                        137.821 EUR 
• 42040147 – Izgradnja širokopasovnih omrežij                         500.000 EUR 
• 42040148 – Komunalna ureditev parcel na Ivanuš. bregu                      80.000 EUR 
• 42040241 – Fekalna kanalizacija Sv.Jurij K_1_3 (J200 do J206)                60.000 EUR 
• 42080442 – Projektna dokumentacija za odvaj. in čiščenje              15.000 EUR 



 7

• 42089905 – Dr.storitve in dokum.- Rekon.RII 1305 Sv.Jurij                3.800 EUR 
• 42040247 – LC 388030 Dragotinci-Dragotinski Vrh-Okosl.                180.000 

EUR 
 
 
Prenos investicijskih odhodkov v leto 2014 pa se je opravil pri naslednjih kontih: 
• 42024402 Nakup notranje opreme za vrtec   59.000,00 EUR
• 42024403 Nakup zunanje opreme za vrtec   63.500,00 EUR
• 42040146 Gradnja vrtca 792.320,00 EUR
• 42080106 Nadzor – vrtec   30.000,00 EUR
• 42089906 Druge storitve – vrtec     9.600,00 EUR

 
 

Z rebalansom proračuna za leto 2012 smo nekatere investicijske odhodke povečali 
oziroma jih na novo vključili in sicer: 
• 42050011 Invest.vzdrž.dela na stari stari šoli na St.Gori   10.000,00 EUR
• 43100003 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil   16.000,00 EUR
• 43100008 Center za zdravje in razvoj-Projekt rekreac.v naravi     1.300,00 EUR
• 42060003 Odkupi zemljišč 150.000 EUR
• 42060003 Prostorski plan  60.000 EUR

                
 

• Konto 430 – Investicijski transferi so se povečali za 273 % oziroma za 470.099 
EUR. Povečali so se naslednji investicijski transferi: 

• Konto 43100006 – Obnova vaških domov iz 70.000 na 417.700 EUR, 
• Konto 43100003 – Sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz 12.000 EUR na 

16.000 EUR.  
• Konto 43230005 – Sofinanciranje investicij .v obnovo in širitev knjižnice 

G. Radgona v višini 50.567 EUR. 
 
 

Osnutek rebalansa proračuna je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta, dne 
01.02.2012 z naslednjimi dopolnitvami:  

 
• Doda se konto  43100009  – Obnova vaških domov – pridobitev dokumentacije, v 

višini 25.200 EUR. 
• Doda se konto 43230010 – Sanacija WC in tušev ob telovadnici OŠ Sv. Jurij ob 

Ščavnici,  v višini 6.000 EUR.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 8

PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV 
 
Na osnovi navedenih obrazložitev predlagamo uskladitev vseh navedenih postavk, na katerih 
ugotavljamo neskladja in predlagamo, da se sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
 

1. Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici  sprejeme Odlok o rebalansu proračuna     
Občine Sv.  Jurij ob Ščavnici za leto 2012. 

  
 
 
Februar, 2012 
 
Pripravila:        Župan 
Suzana Šadl             Anton SLANA 
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PREGLED VEČJIH INVESTICIJ V LETU 2012 

KULTURNI DOM IN KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER 
KD  735.584,00
42029901  Oprema   261.438,00
42040138  Gradnja  396.586,00
42080102  Nadzor  3.488,00
42089901  Druge storitve  74.072,00

KPC   993.154,00
42029902  Oprema   138.275,00
42040140  Gradnja  765.178,00
42080103  Nadzor  7.803,00
42089902  Druge storitve  81.898,00

SKUPAJ KD IN KPC = 1.728.738,00
74120001  Prej.sred.iz dr.prorač.iz sred.EU‐KPC  646.973,00

IZGRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST 
42040107  Postavitev avtobusnih postaj  10.000,00
42040243  JP 888481 Terbegovci‐Kantarovci  179.000,00
42040245  JP Čakova ‐ Fekonja  95.880,00
42040248  LC 388040 Selišči ‐ Murski Vrh  49.452,00
42050102  Investicijsko vzdrževanje cest  50.000,00
42080402  Priprava projekt.dokument.‐ceste  86.000,00

SKUPAJ CESTE = 470.332,00

IZGRADNJA VODOVODA 
42040131  Vodovod Sv. Jurij ob Šč.(sistem C)  124.543,00
42040138  Izvedba priključnih mest na JV  15.000,00
42040141  Ureditev in povezave vaških vodovodov  20.000,00
42050009  Investic.vzdržev.dela vodovoda Sv. Jurij  18.000,00
42040242  Javni vodovod Sv.Jurij‐trg  100.500,00
42080104  Nadzor ‐ vodovod  15.404,46
42080201  Investic.inženiring‐vodovod  7.209,00
42080401  Priprava projek.dokument.‐vodvod  68.790,00
42089903  Druge storitve ‐ vodovod  79.304,26

SKUPAJ VODOVOD = 448.750,72

CELOSTNA UREDITEV TRGA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 
42040142  Rekonstrukcija JP 888600 Teksas‐pošta  361.839,00
42040143  Gradnja javnega parkirišča pri posojil.  140.831,00
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42040144  Gradnja javne razsvetlj.‐trg  44.778,00
42040145  Fekalna kanaliz.‐trg  16.191,00
42080105  Nadzor ‐ ureditev trga  22.810,00
42080421  Projekti ‐ celostna ureditev trga  15.000,00
42089904  Druge storitve ‐ trg  30.620,00

SKUPAJ UREDITEV TRGA = 632.069,00
74120003  Prej.sred.iz drž.pror.iz sred.EU‐celost.ured.trga 387.735,00

GRADNJA VRTCA SV. JURIJ OB ŠČ. 
42080415  Projekti ‐ vrtec  45.000,00

SKUPAJ IZGRADNJA VRTCA= 45.000,00

42050012  Preureditev prostorov za potrebe vrtca = 100.000,00

42060003  ODKUPI ZEMLJIŠČ =  150.000,00

43100006  OBNOVA VAŠKIH DOMOV =   471.400,00
74000011  Ukrep 322 ‐ obnova vaških domov  325.290,00
71419922  Sofinanc.društev‐obnova vaških domov  133.946,38

43100009  Obnova vaških domov ‐ izdelava dokument. in 
pridob.uporabnega dovoljeneja =  25.200,00

42080003  Prostorski plan ‐SPRO,PRO  60.000,00

IZGRADNJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 
43200002  Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci  33.475,00
43200003  Izgrad.odlag.kom.odpadkov Puconci‐taksa  3.924,00
43200005  Odlagališče Hrastje Mota  3.000,00

SKUPAJ IZGRADNJA ODLAGALIŠČA 
ODPADKOV= 40.399,00

43230005  Sofinanc.obnove knjižnice v G.Radgoni  50.567,00
74000011  Ministrstvo za kulturo‐obnova knjižnice  49.350,00

43230008  Sofin.investicij OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici  20.000,00
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DRUGE INVESTICIJE 

42020201  Nakup računalnikov in rač.opreme  4.000,00
42030001  Nakup drugih osnovnih sred.OU  4.000,00
42030003  Investicije na pokopal.  1.000,00
42040113  Investicije v odvajanje in čišč.odp.vode  8.955,00
42040248  Obnova Jerinove kapele na Jamni  10.000,00
42050008  Investicij.vzdržev.dela na ZP Sv.Jurij  30.000,00
42050011  Invest.vzdrž.dela na stari stari šoli na St.Gori  10.000,00
42050103  Invest.vzdrž.javne razsvetljave  1.000,00
42060001  Geodetske odmere  9.000,00
42080419  Projekti za komunal.ureditev parcel na Ivanuš.bregu  480,00
42080420  Izdelava projektne dokum.za širokop.ombržje  2.000,00
42080012  Razvojni program turizma v občini Sv.Jurij ob Šč.  15.000,00
43100002  Sofinanc.invest.društvom,prijava na javni razpis  3.000,00
43100003  Sofinanciranje nabave gasilskih vozil  16.000,00
43100008  Center za zdravje in razvoj‐Projekt rekreacija v naravi  1.300,00
43200012  Skupna občinska uprava  1.000,00
43200014  Občina Križevci, Projekt Prlekija z Gajševskim jezerom  5.832,00
43230001  Sofinanc.investicij v ZD G.Radgona  206,00
43230004  Sofin.investicij GŠ Gornja Radgona  1.391,00
43230010  Sanacija WC in tušev ob telovadnici OŠ Sv.Jurij ob Šč.  6.000,00

SKUPAJ OSTALE INVESTICIJE = 130.164,00

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI IN  TRANSFERI =  4.372.619,72

Sv. Jurij ob Ščavnici, februar, 2012 

Pripravila:  Suzana Šadl 
                      
  


