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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 15.
člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 45/14) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 7. redni seji, dne 30.06.2015 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2015 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
4.972.393
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.160.016
70 DAVČNI PRIHODKI
1.962.389
700 Davki na dohodek in dobiček
1.825.748
703 Davki na premoženje
71.021
704 Domači davki na blago in storitve
65.620
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
197.627
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja
101.749
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Denarne kazni
1.160
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
92.718
72 KAPITALSKI PRIHODKI
51.943
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
28.154
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
23.789
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.760.434
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
1.195.484
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
1.564.950
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.635.260
40 TEKOČI ODHODKI
902.428
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
217.706
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
35.684
402 Izdatki za blago in storitve
618.838
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
15.200
41 TEKOČI TRANSFERI
1.090.050
410 Subvencije
45.795
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
591.157
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
151.379
413 Drugi tekoči domači transferi
301.719
414 Tekoči transferi v tujino
0
3

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

3.596.876
3.596.876
45.906
28.000
17.906
-662.867

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

453.919
453.919
453.919
40.000
40.000
40.000
-248.948

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

413.919

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. STANJE SRED.NA RAČUNU OB KONCU PRET.LETA

662.867
248.948

2. Člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici –
http:/www.sveti-jurij.si/.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 410-0003/2015
Sv. Jurij ob Ščavnici, 30.06.2015
Župan
Miroslav Petrovič

5

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI
ŠČAVNICI ZA LETO 2015

JURIJ OB

UVOD
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 je bil sprejet na 04. redni seji občinskega
sveta, dne 25.02.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 17/2015, dne 13.03.2015.
Spremenjen je bil na 5. redni seji Občinskega sveta, dne 30.03.2015, ko se je obravnaval in
sprejel I. Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Objavljen je bil v Uradnem listu
RS, št. 23/2015, dne 03.04.2015.
Izhodišče za pripravo II. rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 je bil
I. rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015, vključitev novega projekta
»Sanacija plazu Kutinci 14«, povečanje postavke Vodooskrba Pomurja – sistem C zaradi
podpisa aneksa št. 1. k »Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta
»Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina
sredstev za pokrivanje nujnih morebitno nesofinanciranih investicijskih del, potrebnih za
zagotavljanje celovitega delovanja sistema, povečanje postavke namenjeni izvedbi priključnih
mest in izgradnji čistilne naprave Biserjane ter potreba po uskladitvi nekaterih postavk v
proračunu občine.
Predlog rebalansa občinskega proračuna je pripravljen v naslednji vsebini in strukturi:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
po ekonomski klasifikaciji:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Računi finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja;
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih;
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
IV. OBRAZLOŽITEV
splošnega dela proračuna,
posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna) in
načrta razvojnih programov.
V splošnem in posebnem delu rebalansa proračuna so v stolpcih prikazani:
Sprejeti proračun 2015 – Rebalans I.,
Veljavni proračun 2015,
Realizacija od 1.1.-31.5.2015,
Rebalans 2015 – II.,
Indeks realizacija 1.1.-31.5.2015 v primerjavi z rebalansom 2015 – II. in
Indeks rebalans 2015 – II. v primerjavi z veljavnim proračunom 2015.
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Iz rebalansa proračuna za leto 2015 je razvidno, da so prihodki proračuna povečali iz planiranih
4,767.396 EUR na 4.972.393 EUR, kar predstavlja v primerjavi s planom 4,3 % povišanje.
Odhodki po rebalansu proračuna so za 13,2 % večji od veljavnega proračuna za leto 2015 in
znašajo 5.635.260 EUR. Proračunski primanjkljaj je skupaj z odplačilom kredita v višini
40.000 EUR v letu 2015 702.867 EUR in se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan
31.12.2014, v višini 248.948 EUR in z dolgoročnim zadolževanjem pri poslovnih bankah, v
višini 453.919 EUR.
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44/07),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).
V delu rebalansa proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo
občine upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov rebalansa proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta,
občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi
dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;v
nadaljevanju: ZSPDPO)
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I. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
7 – PRIHODKI

4.972.393

Po rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2015 večje prihodke v primerjavi s
sprejetim proračuna za leto 2015, za 4,3 %. Osnovi razlog za večje prihodke v rebalansu
proračuna je, v skladu z dopisom Ministrstva za finance »Primerna poraba, dohodnina in
finančna izravnava za leto 2015 – predhodni podatki, z dne 06.02.2015 in s preglednico
»Pregled prihodkov občin za pokrivanje primerne porabe v letu 2015«, vključitev novega
prihodka iz naslova finančne izravnave, v višini 167.299 EUR in vključitev prihodka iz
naslova sofinanciranja investicije »Sanacija plazu Kutinci 14«, v višini 74.800 EUR.

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.962.389

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s
posebnimi predpisi.
V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na
premoženje (konto 703) ter Domače davke na blago in storitve (konto 704).
Ti prihodki so v primerjavi s I. rebalansom proračuna znižali za 2 % zaradi znižanja dohodnine.
Pri pripravi proračuna smo pri planiranju tega prihodka izhajali iz predpostavke, da bo
povprečnina vso leto 2015 ista, v višini 525,00 EUR. 29. januarja 2015 so Vlada RS in
reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije)
podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1. V
dogovoru in 8. členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415 je
povprečnina za obdobje od 1.1.2015 do 30.06.2015 določena v višini 525,00 EUR in za
obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 EUR..

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

197.627

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in
nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem
(prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).
Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo
odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.
Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe
zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.
V to skupino odhodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste
prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne
dejavnosti.
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V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja
(konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712) in Drugi nedavčni
prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo
lastne prihodke občine.
Ti prihodki so v primerjavi s sprejetim proračunom ostali nespremenjeni.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

51.943

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje
realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč,
nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk).
Ti prihodki so v primerjavi s sprejetim proračunom ostali nespremenjeni.

73 - PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije izkazujemo na kontih skupine 73 in obsegajo tiste tekoče in kapitalske
prihodke, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz
domačih virov, torej od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb, ali tujine. Prejeta
donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in
programu koriščenja ter sredstva za posamezne namene, za katera se ta sredstva dodelijo in na
podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabijo.
Prejetih donacije za leto 2015 nismo planirali in jih tudi z rebalansom proračuna ne planiramo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

2.760.434

Transferne prihodke izkazujemo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa sredstva, ki
so prejeta iz drugih javno finančnih institucij , to je iz državnega proračuna, proračunov
lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih izvenproračunskih
skladov. Tovrstnih prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (konto 740) in
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741).
Transferni prihodki so se povečali iz planiranih 2.515.291 EUR na 2.760.434 EUR, kar
predstavlja 9,8 % povišanje . Osnovni razlog za povišanje prihodkov je vključitev novega
prihodka iz naslova finančne izravnave, v višini 167.299 EUR in vključitev prihodka iz
naslova sofinanciranja investicije »Sanacija plazu Kutinci 14«, v višini 74.800 EUR.
Vključitev novih prihodkov
V II. rebalans proračuna za leto 2015 smo na prihodkovni strani na novo vključili naslednje
prihodke:
• Konto 740000001 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti države, v višini
167.299 EUR in
• Konto 74000125 – Ministrstvo za okolje in prostor – odprava naravnih nesreč, v višini
74.800 EUR.
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4 – ODHODKI

5.635.260

Na osnovi ocene realizacije za leto 2015 predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015, večji za 658.915 EUR oziroma za
13,2 %. Do konca leta 2015 predvidevamo odhodke v višini 5.635.260 EUR.
Osnovi razlog za povišanje odhodkov rebalansa proračuna občine za leto 2015 je vključitev
nove investicije »Sanacija plazu Kutinci 14« in podpis aneksa št. 1 k Pogodbi o izgradnji,
obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C,
povečanje postavke namenjeni izvedbi priključnih mest in izgradnji čistilne naprave Biserjane
ter potreba po uskladitvi nekaterih postavk v proračunu občine.

40 - TEKOČI ODHODKI

902.428

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:
• Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela
(sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres
za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim).
• Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega
socialnega zavarovanja zaposlenih.
• Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago
ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije,
izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine
in zakupnine ter kazni in odškodnine. Vključujejo tudi izdatke za druge operativne
odhodke kot so izdatki za konference in seminarje, bančne storitve, razne članarine,
storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev in cenilcev ter izplačilo nagrade
podžupanu ter sejnin svetnikom, nadzornemu odboru, članom odborov in komisij.
• Plačilo obresti in Sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki so se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom minimalno
povečali in sicer za 8.350 EUR, kar predstavlja 0,9 % povečanje .
Povečali so se naslednji tekoči odhodki:
- Občinska blagajna – odvoz gotovine
- Najem strojne računalniške opreme
- Stroški cenilcev in sodinih izvedencev
- Plačilo bančnih storitev - občinska blagajna

iz 200 EUR na 900 EUR,
iz 852 EUR na 1.500 EUR,
iz 2.706 EUR na 3.950 EUR,
iz 300 EUR na 1.400 EUR.

Z rebalansom smo na novo vključili konto 40209908 – Čistilna akcija, v višini 350 EUR .

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.090.050

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.
Ti odhodki obsegajo:
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Subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim
podjetjem,finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem
transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za
tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom ,
transfere neprofitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne institucije,
katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno oziroma javno
koristno, tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vse
sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki so
namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi izdatki za plačila storitev
javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se
financirajo iz proračuna ter tekoči transferi v tujino.
Tekoči transferi so se, z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom, povišali
za 4.558 EUR in sicer iz 1.085.492 EUR na 1.090.050 EUR.
Do povišanje je prišlo zaradi povečanja nekaterih kontov in sicer:
• konta 41009902 – Subvencioniranje omrežnine – vodooskrba za
• konta 41200067 – Obramba pred točo za

1.425 EUR,
233 EUR..

Med transfernimi odhodki je bil na novo vključeni konto 41350004 – Sredstva za izvajanje JD
v Domu starejših Gornja Radgona, v višini 2.900 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

3.596.876

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup
zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedbi projektov in projektne
dokumentacije.
Investicijski odhodki, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2015 planirani v višini
2.950.869 EUR, so se povišali na 3.596.876 EUR, kar predstavlja 21,9 % zvišanje. Zvišali so
se naslednji konti
- Nakup računalnikov in opreme – občinska blagajna
iz 3.000 na 3.400 EUR,
- Nakup drugih osnovnih sredstev (ureditev sprejemne pisarne) iz 3.000 na 5.500 EUR,
- Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici – sistem C
iz 1.883.481 na 2.389.961 EUR,
- Izvedba priključnih mest
iz 10.000 na 17.000 EUR,
- Projektna dokumentacija za odvajanje in čiščenje
iz 24.000 na 40.000 EUR.
Med investicijske odhodke pa je bil na novo vključen projekt Sanacija plazu Kutinci 14, v
višini 114.071 EUR. Za ta namen je bil porabljen tudi sklad proračunske rezerve, v višini 9.700
EUR, za izdelavo projektne dokumentacije, nadzor, varnostni načrt in druge stroške (notarske
storitve, nepredvideni stroški …).
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43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

45.906

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove.
Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom.
Investicijski transferi so v primerjavi s sprejetim proračunom ostali nespremenjeni.

B - Račun finančnih terjatev in nalož b

0

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila
danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja

453.919

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje
občine.
V sprejetem proračunu za leto 2015 dolgoročnega zadolževanja nismo planirali. Z rebalansom
proračuna za leto 2015 pa planiramo zadolževanje v višini 453.919 EUR.
Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana
smo imeli v proračunu občine za leto 2015 planiranih 40.000 EUR. Z rebalansom ostaja višina
teh sredstev nespremenjena.

D - Sredstva na računih
Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna
in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem
letu.
Na dan 31.12.2014 je bilo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici v višini 248.948
EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2015.
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I. POSEBNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
V posebnem delu proračuna bodo opisane le postavke, ki so se z rebalansom proračuna glede
na sprejeti proračun, spremenile.

0 1 – O B Č I N S K A U P R AV A
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
040204 – Občinska blagajna
7.196
V mesecu avgustu se predvideva, da bo začela delovati občinska blagajna. Za nabavo
potrebne opreme in nemoteno delovanje je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva :
• za odvoz gotovine
iz 200 EUR na 700 EUR,
• za bančne storitve
iz 300 EUR na 1.440 EUR,
• za nakup računalnika in program. opreme
iz 3.000 EUR na 3.400 EUR,
• za nakup drugih osnovnih sredstev
iz 1.500 EUR na 1.450 EUR
(čitalec gotovine, video kamera).

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
040403 – Najem strojne računalniške opreme

1.500

Ta podprogram obsega izdatke povezane z internetom ter zakup prostora na internetu. Pri
pripravi proračunu za leto 2015 smo v ta namen planirali sredstva v višini 196 EUR, ki glede
na realizacijo do 31.05.2015, ne bodo zadostovala, zato je potrebno dodatno zagotoviti 1.304
EUR.

06 – LOKALNA SMOUPRAVA
040642 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev
3.950
Navedeno postavko je potrebno povečati iz 2.450 EUR na 3.950 saj nam je Okrožno sodišče
v Ljubljani naložilo plačilo predujma, v višini 2.000 EUR za sodnega izvedenca v zadevi
Humos.
040661 – Nakup drugih osnovnih sredstev
5.500
V okviru nakupa drugih osnovnih sredstev občinske uprave se predvideva ureditev
sprejemne pisarne v višini 4.500 EUR ter 1.000 EUR za nabavo drugih osnovnih sredstev, ki
so neobhodno potrebna za delovanje občinske uprave

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del

46.403

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter
materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
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V občini se izvaja program Urejanje in vzdrževanje javnih površin, v katerega so vključeni
trije javni delavci.
V okviru te postavke sofinanciramo tudi programe javnih del Turističnemu društvu (1
delavec), Ribiški družini (1 delavec), OZ RK Gornja Radgona (1 delavec) ter Škofijski
Karitas (1 delavec). Dodatno se je pokazala potreba po sofinancirnju javnega dela v Domu
starejših Gornja Radgona za kar je bilo potrebno zagotoviti 2.900 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
041101 – Obramba pred točo

2.940

V proračunu za leto 2015 smo v ta namen planirali sredstva v višini 2.707 EUR. V
posrdovani pogobi o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z
Letalskim centrom Maribor je, glede na število prebivalcev določen delež sofinanciranja,
zato je potrebno dodatno zagotoviti 233 EUR.
041140 – Vzdrževanje gozdnih cest
12.100
Na postavki vzdrževanje godznih cest je potrebno, z rebalansom proračuna, dodatno
zagotovitvi sredstva v višini 3.204 EUR.
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se med drugim zagotavljajo tudi na osnovi dolžine
kategoriziranih gozdnih cest. V letošnjem letu je začela veljati nova uredba o kategorizaciji
godznih cest, ki je na območju naše občine podaljšala dolžino kategoriziranih gozdnih cest.
Pretežni delež teh cest je ob trasi AC. Ob planiranju sredstev v proračunu smo zagotavljali
sredstva za vzdrževanje 35 km gozdnih cest. Po novi razdelitvi sredstev pa je potrebno
zatotavljati sredstva za 42 km gozdnih cest v minimalnem znesku 12.086 EUR.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

138.307

041532 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode
122.000
V okviru te postavke smo v letu 2015 planirali izdelavo projektne dokumentacije za čistilno
napravo, v višini 24.400 EUR, program oskrbe odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, v višini 2.000 EUR ter izvedba odvajanja in čiščenja na Ivanušovem
bregu, v višini 80.000 EUR.
V fazi projektiranja RČN Biserjane so se pojavile dodatne zahteve, kar ima za posledico
povišanje stroškov projektiranja čistilne naprave.
Bistvena dodatna zahteva je izdelava hidrološko hidravlične presoje Ščavnice kot posledica
izdanih projektnih pogojev ARSO ter umestitev dodatnega platoja v sklopu RČN, kar ni bilo
predvideno v fazi oddaje naročila projektiranja.
RČN Biserjane
Projektiranje
Poplavna študija
Dodatna ponudba
Ostali stroški
Skupaj z DDV

24.180,00 EUR
7.015,10 EUR
7.387,10 EUR
1.417,90 EUR
40.000,00 EUR
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01505 – Čistilna akcija

350

V proračunu leta 2015 čistilna akcija ni bila predvidena, ker pa je bila izvedena, je potrebno
v ta namen z rebalansom proračuna zagotoviti sredstva, v višini 350 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
041624 – Investicije v Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici
31.300
Na ommenjeni postavki smo planirali sredstva za izvedbo priključnih mest, v višini 10.000
EUR in investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Juri ob Ščavnici, v višini 14.300
EUR.
Kot posledica izgradnje javnega vodoovda in povečane dinamike priključevanja
uporabnikov na javni vodovod, se je povečala tudi potreba po izgradnji priključnih mest na
območju občine, zato je potrebno povečati postavko iz 10.000 EUR na 17.000 EUR.
041625 - Investicije vodooskrba Pomurja - sistem C

2.486.454

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja
sistem C. V letu 2015 smo v ta namen planirali sredstva v višini 1.979.974 EUR.
Občinski svet občin sofinancerk projekta Vodooskrbe (sistem C) so sprejeli sklepe s katerim
so podali soglasje k pričetku nekaterih aktivnosti gradnje, ki so nujno potrebne za
funkcionalno dokončanje gradbrnih del in doseganje ciljev prijekta.
Ker omenjene nujne aktivnosti lahko pomenijo tudi neupravičen strošek s strani sofinacerja,
so se občine sofinancerke zavezale, da bodo sredstva v deležih, ki izhajajo iz pogodbe kot
lastna sredstva, zagotavljale v proračunu. Za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici to pomeni
sredstva v znesku 506.479,40 EUR, zato je bilo ta sredstva potrebno vključiti v rebalans
proračuna občine.
041628 – Storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokritja v ceni
25.795

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev, ki nimajo pokrivanja v ceni. Z
prevzemom vodovodov mora izvajalec javne službe opravljati vse storitve, ki so predpisane
in tudi potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo.
V rebalansu proračuna je, glede na realizacijo do 31.05.2015, bilo potrebno zagotoviti
dodattna sredstva v višini 1.425 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
041818 – Obratovanje - KD

149.964
21.523

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje KD Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta
postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu, varovanje in javljanje požara,
stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov
ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta,
upravljanje z objektom, zavarovanje objekta in nabava opreme. V letu 2015 smo za ta
namen planirali sredstva v višini 21.447 EUR, z rebalansom proračuna pa jih je potrebno,
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zagotoviti v višini 21.523 EUR zaradi povečanega izdatka za zavarovanje objekta, ker se je
spremenila stopnja obdavčitve zavarovalnih premij iz 6 % na 8,5 %.
041819 – Obratovanje Kulturno promocijski center - KPC

23.768

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje KPC Sveti Jurij ob Ščavnici.
Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu, varovanje in javljanje
požara, stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz
odpadkov ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja
objekta, upravljanje z objektom, zavarovanje objekta ter nabava opreme. V letu 2015 smo
za ta namen planirali sredstva v višini 23.692 EUR, z rebalansom proračuna pa jih je
potrebno, zagotoviti v višini 23.768 EUR zaradi povečanega izdatka za zavarovanje objekta,
ker se je spremenila stopnja obdavčitve zavarovalnih premij iz 6 % na 8,5 %.
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

129.271

042320 – Sanacija plazu
114.071
V letu 2014, v času obilnih padavin med 12. in 16.9. je bilo na območju Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici sproženih več zemeljskih plazov. Občinska komisija za ocenjevanje škode po
naravnih nesrečah si je plazove ogledala in naredila popis. O nastali škodi je obvestila
upravo za zaščito in reševanje. Uprava je Občino pozvala, da zbere vloge oškodovancev, ki
so utrpeli škodo na stavbah. Občina je prejela vloge 2 oškodovancev in sicer eno za
poškodbe na gospodarskem objektu in eno za poškodbe na opornem zidu – škarpi, ki ščiti
stanovanjski objekt, vloge so bile vnesene v AJDO – program za evidentiranje naravnih
nesreč, in predane Ministrstvu za obrambo. Ministrstvo za okolje in prostor je v decembru
2014 občine pozvalo, da predlagajo prioritete za odpravo posledic. Tako je občina predlagala
plaz, ki edini neposredno ogroža stanovanjski objekt, in sicer Kutinci 14. V skladu z zahtevo
Ministrstva smo tudi izdelali PZI projektno dokumentacijo in jo predali Ministrstvu.
Predračunska vrednost iz projekta PZI je 114.070,80 EUR z DDV (93.500,00 EUR brez
DDV).V maju 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela Program odprave posledic poplav
med 12. in 16. septembrom 2014, s katerim je zagotovila sredstva proračunske rezerve,
sredstva so bila zagotovljena tudi za Geotehnični ukrep za zavarovanje stanovanjskega
objekta Kutinci 14. S programom je zagotovljenih 74.800,00 EUR državnih sredstev za
pokrivanje investicije brez DDV. DDV, morebitno razliko sredstev brez DDV, tehnično
dokumentacijo, gradbeni nadzor in druge spremljajoče stroške je dolžna pokriti občina.
Za izvedbo investicije se izvede javno naročilo.
Predvidena finančna konstrukcija:
Stroški
Vrednost z DDV
(odhodki)
Projektna dokumentacija:
Investicija:
Nadzor:
Varnostni načrt:
Dr. stroški (notarske storitve,
nepredvideni stroški, itd.):
Skupaj:

Sofinancirano s
strani države
(prihodki)

Sredstva
proračuna občine

7.429,19 €
114.070,80 €
1.268,80 €
500,00 €

0,00 €
74.800,00 €
0,00 €
0,00 €

7.429,19 €
39.270,80 €
1.268,80 €
500,00 €

500,00 €
123.768,79 €

0,00 €
74.800,00 €

500,00 €
48.968,79 €
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Sredstva za gradbena dela pri projektu Sanacija plazu Kutinci 14, v višini 114.071 EUR je
bilo potrebno zagotoviti v rebalansu proračuna občine. Sredstva , v višini 9.700 EUR, za
izdelavo projektne dokumentacije, nadzor, varnostni načrt in druge stroške (notarske
storitve, nepredvideni stroški …) pa se bodo zagotavljala iz sklada proračunske rezerve.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov (NRP) je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v
katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za
katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP predstavlja investicije in druge
razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju. V NRP je potrebno zajeti
vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine konta 42 –
Investicijskih odhodki, 43 – Investicijski transferi ter 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije,
ki predstavljajo državno pomoč).
NRP vrednostno ni usklajen s proračunom saj je v NRP vključen celotni projekt Vodooskrbe
Pomurja – sistem C, v skupni vrednosti 42.032.483, v letu 2015 od tega 25.094.127 EUR.
Projekt je financiran s strani RS, EU in občin sofinancerk. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
zagotavlja za ta namen v rebalansu proračuna za leto 2015 skupaj 2.486.454 EUR, kar je
razvidno v splošnem in posebnem delu proračuna.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
OB116-15-0002 – Občinska blagajna
4.856
Projekt Občinska blagajna vključuje nabavo računalnika in programske opreme ter nabavo
drugih osnovnih sredstev - kamere in čitalec denarja. Občinska blagajna bi naj predvidoma
začela delovati v mesecu avgustu 2015.

04 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 – Administracija občinske uprave
OB116-08-0003 – Nakup drugih osnovnih sredstev
5.500
V okviru nakupa drugih osnovnih sredstev občinske uprave se predvideva ureditev
sprejemne pisarne v višini 4.500 EUR ter 1.000 EUR za nabavo drugih osnovnih sredstev, ki
so neobhodno potrebna za delovanje občinske uprave

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029002 – Ravnaje z odpadno vodo
OB116-15-0008 – Čistilna naprava Biserjane
54.000
V okviru projekta Čistilna naprava Biserjane se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije ter hidrološko hidravlične presoje Ščavnice kot posledica izdanih projektnih
pogojev ARSO ter umestitev dodatnega platoja v sklopu RČN. Zagotavljajo se tudi sredstva
za nakup zemljišča v izmeri 1.600 m2, kar znaša 14.000 EUR
RČN Biserjane
Projektiranje
Poplavna študija
Dodatna ponudba
Ostali stroški
Skupaj z DDV
Potrebna zemljišča
Skupaj

24.180,00 EUR
7.015,10 EUR
7.387,10 EUR
1.417,90 EUR
40.000,00 EUR
14.000,00 EUR
54.000,00 EUR
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039001 - Oskrba z vodo
OB116-08-0065 – Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C)
2.486.454
Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja
sistem C. Ta postavka vključuje informiranje in obveščanje javnosti, druge operativne
odhodke, izgradnjo Pomurskega vodovoda, odkupe zemljišč, nadzora nad izgradnjo,
investicijski inženiring, projektno dokumentacijo ter druge storitve in dokumentacijo.
Občinski svet občin sofinancerk projekta Vodooskrbe (sistem C) so sprejeli sklepe s katerim
so podali soglasje k pričetku nekaterih aktivnosti gradnje, ki so nujno potrebne za
funkcionalno dokončanje gradbrnih del in doseganje ciljev prijekta.
Ker omenjene nujne aktivnosti lahko pomenijo tudi neupravičen strošek s strani sofinacerja,
so se občine sofinancerke zavezale, da bodo sredstva v deležih, ki izhajajo iz pogodbe kot
lastna sredstva, zagotavljale v proračunu. Za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici to pomeni
sredstva v znesku 506.479,40 EUR, zato je bilo ta sredstva potrebno vključiti v rebalans
proračuna občine.
OB116-11-0005 – Javni vodovod Sveti Jurij ob Šč.
31.300
Na ommenjeni postavki smo planirali sredstva za izvedbo priključnih mest, v višini 10.000
EUR in investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Juri ob Ščavnici, v višini 14.300
EUR.
Kot posledica izgradnje javnega vodoovda in povečane dinamike priključevanja
uporabnikov na javni vodovod, se je povečala tudi potreba po izgradnji priključnih mest na
območju občine, zato je potrebno povečati postavko iz 10.000 EUR na 17.000 EUR.
OB116-11-0018 – Nakup zemljišč
77.961
Iz projekta nakupi zemljiš, ki je bil v proračunu planiran v višini 91.961 EUR, smo prenesli
14.000 EUR na projekt Čistilna naprava Biserjane, zato se je vrednost projekta zmanjšala na
77.961 EUR.

17 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029002 – Posebni programi pomoči v primerih naravnh nesreč
OB116-15- 0009 Sanacija plazu Kutinci 14
114.071
V letu 2014, v času obilnih padavin med 12. in 16.9. je bilo na območju Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici sproženih več zemeljskih plazov. Občinska komisija za ocenjevanje škode po
naravnih nesrečah si je plazove ogledala in naredila popis. O nastali škodi je obvestila
upravo za zaščito in reševanje. Uprava je Občino pozvala, da zbere vloge oškodovancev, ki
so utrpeli škodo na stavbah. Občina je prejela vloge 2 oškodovancev in sicer eno za
poškodbe na gospodarskem objektu in eno za poškodbe na opornem zidu – škarpi, ki ščiti
stanovanjski objekt, vloge so bile vnesene v AJDO – program za evidentiranje naravnih
nesreč, in predane Ministrstvu za obrambo. Ministrstvo za okolje in prostor je v decembru
2014 občine pozvalo, da predlagajo prioritete za odpravo posledic. Tako je občina predlagala
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plaz, ki edini neposredno ogroža stanovanjski objekt, in sicer Kutinci 14. V skladu z zahtevo
Ministrstva smo tudi izdelali PZI projektno dokumentacijo in jo predali Ministrstvu.
Predračunska vrednost iz projekta PZI je 114.070,80 EUR z DDV (93.500,00 EUR brez
DDV).V maju 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela Program odprave posledic poplav
med 12. in 16. septembrom 2014, s katerim je zagotovila sredstva proračunske rezerve,
sredstva so bila zagotovljena tudi za Geotehnični ukrep za zavarovanje stanovanjskega
objekta Kutinci 14. S programom je zagotovljenih 74.800,00 EUR državnih sredstev za
pokrivanje investicije brez DDV. DDV, morebitno razliko sredstev brez DDV, tehnično
dokumentacijo, gradbeni nadzor in druge spremljajoče stroške je dolžna pokriti občina.
Za izvedbo investicije se izvede javno naročilo.
Predvidena finančna konstrukcija:
Stroški
Vrednost z DDV
(odhodki)
Projektna dokumentacija:
Investicija:
Nadzor:
Varnostni načrt:
Drugi stroški (notarske
storitve, nepredvideni
stroški, itd.):
Skupaj:

Sofinancirano s
strani države
(prihodki)

Sredstva
proračuna občine

7.429,19 €
114.070,80 €
1.268,80 €
500,00 €

0,00 €
74.800,00 €
0,00 €
0,00 €

7.429,19 €
39.270,80 €
1.268,80 €
500,00 €

500,00 €
123.768,79 €

0,00 €
74.800,00 €

500,00 €
48.968,79 €

Sredstva za gradbena dela pri projektu Sanacija plazu Kutinci 14, v višini 114.071 EUR je
bilo potrebno zagotoviti v rebalansu proračuna občine. Sredstva , v višini 9.700 EUR, za
izdelavo projektne dokumentacije, nadzor, varnostni načrt in druge stroške (notarske
storitve, nepredvideni stroški …) pa se bodo zagotavljala iz sklada proračunske rezerve.
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Predlog

OBČINSKI SVET

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBOVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SVETI JURIJ OB
ŠČAVNICI ZA LETO 2015
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Miroslav Petrovič
VSEBINA GRADIVA
Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 in sicer načrta pridobivanja
z nepremičnim premoženjem.
3. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in OU
PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
4. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejme sklep :
Občinski svet Občine sveti Jurij ob Ščavnici sprejme predlog dopolnitve Letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici za leto 2015 in sicer načrta pridobivanja z nepremičnim za
nakup dela zemljišča parc. št. 911/3 k.o. Jamna.
I.

Pridobivanje nepremičnega premoženja
1. Kmetijsko zemljišče v naselju Biserjane
KATASTRSKA
OBČINA

PARC. ŠT.
911/3

JAMNA

VRSTA PLANSKE
VELIKOST
LASTNIŠKI
OPIS PREDMETA
RABE
PARCELE (m2) DELEŽ
PRODAJE
KMETIJSKO
Kmetijsko zemljišče v
ZEMLJIŠČE
1.000 m2
1/1 Biserjanah
Skupaj:

ORIENTACIJSKA
VREDNOST
10.000,00 EUR
10.000,00 EUR

Obrazložitev:
Zaradi dodatnih potreb po površini (plato čistilne naprave) je na lokaciji RČN Biserjane
potrebno zagotoviti dodatne površine.
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav PETROVIČ
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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 Sveti Jurij ob Ščavnici sprejema Odlok o rebalansu proračuna
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015.
junij, 2015
Pripravila:
občinska uprava

Župan
Miroslav PETROVIČ, l.r.
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