4.1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1.1. Makroekonomska izhodišča, na katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Financiranje funkcij občine Sveti Jurij ob Ščavnici, njenih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov je v občini, v letu 2017, potekalo na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2017, ki je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta, dne 16.12.2015,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2015 ter odloka o spremembi proračuna in odloka o
rebalansu proračuna. Odlok o spremembi proračuna za leto 2017 je bil sprejet na 17. redni seji,
dne 21.12.2016, objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/2016, Odlok o rebalansu proračuna za
leto 2017 pa na 21. redni seji, dne 04.10.2010, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2017.
Proračun občine za leto 2017 je bil pripravljen na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih
gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Na osnovi
»Globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije 2015-2017«, iz septembra 2015, se
je za leto 2017 predvidevala letna stopnja inflacije 1,6% (dec./dec. predhodnega leta) in
povprečna letna rast cen 1,4 % (I- XII. tekočega leta/ I-XII. preteklega leta).
Iz omenjenih okvirov velja omeniti, da se je za leto 2017 napovedovala:
- realna rast BDP v višini 1,3 %,
- letni deflator BDP 101,3,
- delež državne potrošnje v višini 18,1 %,
- stopnja registrirane brezposelnosti 11,1 %,
- 1,4 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob predvidenem številu prebivalcev v Sloveniji 2.076.400.
Zaključni račun proračuna je akt v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki ter
predvideni in realizirani odhodki tekočega leta ter proračunski presežek oz. primanjkljaj.

4.1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo zaključnega računa
proračuna
Zaključni račun proračuna občine je pripravljen v skladu z naslednjimi zakonskimi predpisi:
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB in 110/11 - ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF),
• 20. do 29. in 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253 in
114/06; v nadaljevanju: ZR),
• Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
• Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračune, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 , 124/08,
58/10 in popr. 60/10, 104/10 in 104/11).
Pri pripravi zaključnega računa se upoštevajo pri izkazovanju in merjenju računovodskih
postavk tudi podzakonski predpisi in sicer:

•
•
•
•
•

Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS 13/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/09, 58/10, 104/10,104/11 in 97/12),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03) in
Drugimi podzakonskimi akti, vezanimi na to področje.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je neposreden uporabnik proračuna in sestavlja letna poročila
po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. K letnem poročilu je
potrebno predložiti tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.
Letno poročilo je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
• Računovodskega poročila in
• Poslovnega poročila.
V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa in drugim odstavkom 20. člena Zakona o
računovodstvu so računovodskemu poročilu priloženi naslednji računovodski izkazi:
• Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017,
• Bilanca prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2017 do 31.12.2017.
V skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja
preglednici :
• Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
in
• Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, sta obrazca:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter
• Izkaz račun financiranja.
Kot posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in
odhodkov režijskih obratov.

4.1.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev
in naložb, računa financiranja in izkazu prihodkov in odhodkov
režijskih obratov
Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih
uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni,
da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:
• Poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal
in
• Denar je prejet oz. plačan.
Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov izpolnjen tudi če so bile terjatve oz.
obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oz. odhodke, poravnane drugače, ne da bi nastal denarni
tok, torej s pobotom, asignacijo ali cesijo.
Pri knjiženju prihodkov in odhodkov uporabljamo drugi uporabniki tele skupine kontov iz
enotnega kontnega načrta:
• 70 – Davčni prihodki,
• 71 – Nedavčni prihodki,
• 72 – Kapitalski prihodki,
• 73 – Prejete donacije,
• 74 – Transferni prihodki,
• 78 – Prejeta sredstva Evropske unije,
• 40 – Tekoči odhodki,
• 41 – Tekoči transferi,
• 42 – Investicijski odhodki,
• 43 – Investicijski transferi in
• 45 – Plačila sredstev v proračun Evropske unije.
Za podrobnejšo pojasnitev letnih ciljev je priložen tabelarični prikaz Zaključnega računa
proračuna od 01.01.2017 do 31.12.2017, iz katerega je razviden rebalans proračuna za leto
2017, veljaven proračun za leto 2017 in dosežena realizacija v letu 2017. V nadaljevanju je
prikazan indeks dosežene realizacija za leto 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom 2017.
Odhodki proračuna so prikazani po ekonomski in programski klasifikaciji.

4.1.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
4.1.3.1.1. P r i h o d k i
Prihodki proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so bili z veljavnim proračunom planirani v
višini 2.698.900 EUR, doseženi pa v višini 2.543.540 EUR kar predstavlja za 5,8 % nižje
prihodke, kot so bili planirani.

Prihodki – realizacija 2017
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Prikaz prihodkov po vrstah
Konto Prihodki
1
7
70
71
72
73
74

2
Prihodki
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki

Veljavni
proračun 2017
3
2.698.900
2.066.442
228.450
131.063
0
272.945

Realizacija
2017
4
2.543.540
2.040.888
309.803
12.556
0
180.293

Indeks
4:2
5
94,2
98,8
135,6
9,6
66,1

Delež
realizacije
6
100,0
80,2
12,2
0,5
7,1

Kot je razvidno iz tabele so bili doseženi prihodki v letu 2017 za 5,8 % nižji kot so bili planirani
z veljavnim proračunom. Osnovni razlog za nižje prihodke v primerjavi s planiranimi je
predvsem v nižjih kapitalskih prihodkih, nekoliko nižji pa so bili tudi davčni in transferni
prihodki.
4.1.3.1.1.1. Davčni prihodki (skupina kontov 70)
Davčni prihodki, ki so bili planirani v višini 2.066.442 EUR, so doseženi v 2.040.888 EUR,
kar predstavlja 98,8 % planiranega.
Prikaz davčnih prihodkov po vrstah
Konto Prihodki
1
70
701
703
704
706

2
Davčni prihodki
Davek na dohodek in
dobiček (dohodnina)
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki

Veljavni
proračun 2017
3
2.066.892
1.854.964
146.270
65.208
0

Realizacija
2017
4
2.040.888
1.854.964

Indeks
4:3
5
98,8
100,0

122.624
66.953
-3.654

83,8
102,7
0

Na nedoseganje davčnih prihodkov so vplivali predvsem prihodki iz naslova davkov na
premoženje. Odmera za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 je bila FURSu posredovana v mesecu novembru. Prilivi iz tega naslova so delno bili vplačani v občinski
proračun v mesecu decembru, preostanek pa v letu 2018.
Na kontu 706099 so izkazani Drugi davki in prispevki, ki jih vodi Finančna uprava RS preko
aplikacije UJPnet. Izkazani so v negativni višini 3.654 EUR, kar pomeni, da je bilo v
poročevalnem obdobju iz konta 706099 na posamezno vrsto davka razporejenih več plačil kot
smo jih v tem obdobju na ta konto prejeli. Pri sestavi bilance je potrebno ta konto prenesti na
konto 71419903-Drugi prihodki, če jih izkazujemo v zadostni višini, v kolikor pa ne, pa na
kateri koli drugi konto.
4.1.3.1.1.2. Nedavčni prihodki (skupina kontov 71)
Nedavčni prihodki so bili z veljavnim proračunom planirani v višini 228.450 EUR, doseženi pa
v višini 309.803 EUR, kar predstavlja 135,6 % planiranega.
Prikaz nedavčnih prihodkov po vrstah
Konto Prihodki
1
71
710
711
712
713
714

2
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku
dohodku od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga
Drugi nedavčni prihodki

Veljavni
proračun 2017
3
228.450
in
164.521
3.739
1.279
0
59.374

Realizacija
2017
4
309.803
157.926
3.312
1.129
0
147.437

Indeks
4:3
5
135,6
96,0
101,1
88,3
0
248,3

Doseženi nedavčni prihodki so bili, v primerjavi s planiranim, višji za 35,6 %. Na višje
nedavčne prihodke so vplivali predvsem drugi nedavčni prihodki, ki so bili višji od planiranih
in sicer kar za 148,3 % zaradi višjih prihodkov iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov
(povečanje zaradi oprostitve plačil komunalnih prispevkov za priključevanje na vodovod) in iz
naslova drugih prihodkov. V okviru drugih prihodkov so prikazani prihodki iz naslova vračila
preveč izplačane plače, plačila nakazana na osnovi sodbe višjega sodišča, prihodek iz naslova
razdelitve dobička Pomurskih lekarn občinam ustanoviteljicam, prihodki iz naslova bonusa
zavarovanja Zavarovalnice Triglav, pri kateri imamo zavarovano občinsko premoženje, vračilo
subvencije iz naslova omrežnine za vodooskrbo JP Prlekija, povračilo podjetja Pomgrad za
stroške ogrevanja v KUS zaradi okvare polivalentne enote, povračilo stroškov električne
energije za CATV in drugi prihodki (izravnava grobnega polja, povračilo zavarovalnice za
škodne dogodke…).
4.1.3.1.1.3. Kapitalski prihodki (skupina kontov 72)
V okviru kapitalskih prihodkov so zajeti prihodki iz naslova prodaje občinskega premoženja.
V letu 2017 smo jih planirali v višini 131.615 EUR, doseženi pa so bili v višini 12.556 EUR .
V mesecu decembru 2016 je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, na
katerem sta bili prodani nezazidano stavbno zemljišče v Svetem Juriju ob Ščavnici ter
nezazidano in kmetijsko zemljišče v Rožičkem Vrhu. V letu 2016 je bila v proračun vplačana
kupnina za nakup stavbnega zemljišča v Svetem Juriju ob Ščavnici, kupnina za nakup

nezazidanega in kmetijskega zemljišča v Rožičem Vrhu pa je bila v plačana v januarju 2017, v
višini 12.556 EUR.
4.1.3.1.1.4. Prejete donacije (skupina kontov 73)
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici z rebalansom proračuna v letu 2017 prejetih donacij ni planirana,
prav tako ni bilo prihodkov iz tega naslova.
4.1.3.1.1.5. Transferni prihodki (skupina kontov 74)
Transferne prihodke smo planirali v višini 272.945 EUR, doseženi pa so v višini 180.293 EUR,
kar predstavlja 66,1 % planiranega.
Transferni prihodki obsegajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, v višini 180.293 EUR.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna obsegajo sredstva iz naslova tekočih obveznosti države
- finančna izravnava, v višini 49.591 EUR, požarne takse, v višini 7.870 EUR, sredstva Službe
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko iz naslova 23. člena ZFO, v višini
63.165 EUR, sredstva iz naslova povračila stroškov izplačanih družinskim pomočnikom, v
višini 20.048 EUR, prihodke iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav, v višini 8.419
EUR za medobčinski inšpektorat in 2.589 EUR za notranjo revizijo, prihodke iz naslova
sanacije gozdnih cest, v višini 5.602 EUR, sredstva Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje
programa JD, v višini 22.717 EUR ter prihodki iz naslova nadomestila za upravljanje državnih
gozdov, v višini 292 EUR.
Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije smo
planirali sredstva za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za sofinanciranje obnove
Turistično promocijskega centra Stara Gora, v višini 69.769 EUR. Obnova je v teku, prihodke
iz tega naslova se pričakuje v prvi polovici leta 2018.

4.1.3.1.2. O d h o d k i
Iz bilance odhodkov, ki so v proračunu razporejeni v skladu z ekonomsko klasifikacijo in v
posebnem delu po programski klasifikaciji, je razvidno, da so bili skupni odhodki 79,4 %
planiranega.
Odhodki – realizacija 2017
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Investicijski transferi
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Prikaz odhodkov po vrstah
Konto Prihodki
1
4
40
41
42
43

2
Odhodki
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

Veljavni
proračun 2017
3
2.953.912
858.550
1.093.021
886.178
116.163

Realizacija
2017
4
2.345.305
726.313
1.034.501
472.628
111.863

Indeks Delež
4:3
realizacije
5
6
79,4
100,0
84,6
31,0
94,7
44,1
53,3
20,1
96,3
4,8

Pri izvrševanju proračuna za leto 2017 so bile v skladu z Odlokom o proračunu opravljene
prerazporeditve s sklepom župana, kar je razvidno iz Poročila o opravljenih prerazporeditvah v
obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017.
4.1.3.1.2.1. Tekoči odhodki (skupina kontov 40)
Tekoči odhodki so bili s proračunom in prerazporeditvami župana planirani v višini 858.550
EUR, doseženi pa v višini 726.313 EUR, kar predstavlja 84,6 % planiranega.
Prikaz tekočih odhodkov po vrstah
Konto Prihodki
1
40
400
401
402
403
409

2
Tekoči odhodki
Plače in dr. izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalca
Izdatki za blago in storitve
Plačilo obresti
Rezerve

Veljavni
proračun 2017
3
810.512
230.377
35.820
558.938
15.000
18.415

Realizacija
2017
4
706.959
218.637
34.025
541.640
7.668
14.344

Indeks
4:3
5
87,2
94,9
95,0
80,8
51,1
77,9

Tekoči odhodki obsegajo plače in dr. izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno
varnost, izdatke za blago in storitve ter rezerve.
Obseg sredstev za Plače in druge izdatke zaposlenim je bil porabljen v višini 230.377 EUR, kar
predstavlja 5,1 % manj kot je bilo planirano. Ta postavka obsega izdatke za zaposlene v
občinski upravi in zaposlene v programu javnih del.
Prikaz plač in drugih izdatkov zaposlenim po vrstah
Konto Prihodki
Veljavni
proračun 2017
1
2
3
400
Plače in dr. izdatki zaposlenim
230.377
4000 Plače in dodatki
205.582
4001 Regres za letni dopust
8.365
4002 Povračila in nadomestila
14.010
4003 Sredstva za delovno uspešnost
2.005
4009 Drugi izdatki zaposlenim
0

Realizacija
2017
4
218.637
198.878
7.841
9.915
2.002
0

Indeks
4:3
5
94,9
96,7
93,7
70,8
99,9
0

Prikaz prispevkov delodajalca za socialno varnost po vrstah
Konto Prihodki
1
401
4010
4011
4012
4013
4015

2
Prispevki delodajalca
Prispevek za PIZ
Prispevek za zdrav. zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premija za kolekt. Zavarovanje

Veljavni
proračun 2017
3
35.820
18.443
15.814
131
217
1.215

Realizacija
2017
4
34.025
18.067
14.474
122
204
1.157

Indeks
4:3
5
95,0
98,0
91,5
93,4
94,1
95,2

Izdatki za blago in storitve so manjši od plana za 107.298 EUR oziroma za 19,2 % od
planiranega.
Ti izdatki obsegajo materialne stroške za delovanje občinske uprave in občinskih organov,
stroške energije, vode, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, najemnine in
zakupnine ter druge operativne odhodke.
Prikaz izdatkov za blago in storitve po vrstah
Veljavni
Konto Prihodki
proračun 2017
1
2
3
402
Izdatki za blago in storitve
558.938
4020 Pisarniški in sploš. mat.,storitve
81.962
4021 Posebni material in storitve
6.368
4022 Energija,voda,komunal. storitve
72.170
4024 Izdatki za službena potovanja
7.311
4025 Tekoče vzdrževanje
283.697
4026 Najemnine in zakupnine
2.000
4027 Kazni in odškodnine
6.000
4029 Drugi operativni odhodki
99.430

Realizacija
2017
4
451.640
54.418
3.701
54.415
4.652
252.590
261
0
81.602

Indeks
4:3
5
80,8
66,4
58,1
75,4
63,6
89,0
13,1
82,1

Planirano plačilo obresti v višini 15.000 EUR je bilo porabljeno, v višini 7.668 EUR za
poplačilo obresti za dolgoročni kredit, ki ga je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici najela v letu 2012,
v višini 800.000 EUR.
V okviru proračunske rezerve smo namenili sredstva za stalno proračunsko rezervo v višini
5.000 EUR, oblikovan pa je bil tudi sklad CEROP – oblikovanje sklada v Občini Puconci v
višini 50 % najemnine iz naslova najema infrastrukture za odlaganje odpadkov, v višini 9.344
EUR.
4.1.3.1.2.2. Tekoči transferi (skupina kontov 41)
Tekoči transferi zajemajo subvencije podjetjem in posameznikom ter subvencije v kmetijstvo,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam
in druge tekoče transfere. Z proračunom in prerazporeditvami župana so bili planirani v višini
1.093.021 EUR, doseženi pa so bili v višini 1.034.501 EUR, kar predstavlja 94,7 % planiranega.
Prikaz tekočih transferov po vrstah

Konto

Prihodki

1
41
410
411
412
413

2
Tekoči transferi
Subvencije
Transferi posameznikom
Transferi neprof. organiz.
Drugi tekoči transferi

Veljavni
proračun 2017
3
1.093.021
41.453
594.620
145.255
309.693

Realizacija
2017
4
1.034.501
26.387
583.359
141.285
283.469

Indeks
4:3
5
94,7
63,7
98,1
96,0
91,5

Na nedoseganje plana so vplivali nižji transferi z vseh področij. Za subvencioniranje malih
čistilnih naprav je bilo z rebalansom proračuna planiranih 10.000 EUR. V mesecu novembru je
bil izveden javni razpis, na katerega so se prijavili 8 upravičencev. Upravičencem so bila
dodeljena sredstva v skupni višini 6.400 EUR (800 EUR/upravičenca).
Za 11.261 EUR so bili nižji transferi dani posameznikom in gospodinjstvom. Za prevoze
šoloobveznih otrok je bilo porabljenih 2.340 EUR manj sredstev kot je bilo planiranih. Manj
sredstev je bilo porabljenih tudi za ostale prevoze šoloobveznih otrok in sicer za 647 EUR, za
denarne in druge socialne pomoči za 471 EUR, za plačilo pogrebnin za 223 EUR, za
stimulacijo študentov za 3.569 EUR, za cepljenje dečkov proti HPV za 195 EUR in za razliko
v ceni programov v vrtcih in plačilo staršev – refundacije vrtcem za 2.245 EUR manj sredstev
kot je bilo planirano. Niso pa bila koriščena sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 1.568
EUR.
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili nižji za 5.970 EUR zaradi
nerealizacije postavke ostala humanitarna društva, v višini 500 EUR, Društvo VTC 13, v višini
274 EUR, Pomurska turistična zveza, v višini 343 EUR ter ostala društva, v višini 490 EUR.
Nižja pa je bila tudi realizacije na postavki obramba pred točo, v višini 831 EUR,
pokroviteljstvo župana GD za 561 EUR ter razporeditev koncesijske dajatve trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo za 66 EUR.
Drugi tekoči domači transferi, ki vključujejo izdatke namenjene delovanju skupnih občinskih
uprav, izdatke za zdravstveno zavarovanje oseb socialno ogroženim (zavarovanje kot občan)
ter tekoče transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb so bili nižji od plana za
26.224 EUR. Za delovanje skupnih občinskih uprav je bilo porabljenih za 2.221 EUR manj
sredstev. Nižji so bili tudi transferi javnim zavodom za 21.410 EUR in tekoča plačila drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso proračunskim uporabniki, za 2.593 EUR.
4.1.3.1.2.3. Investicijski odhodke (skupina kontov 42)
Investicijske odhodke smo z veljavnim proračunom planirali v višini 886.178 EUR, doseženi
pa so bili v višini 472.628 EUR, kar predstavlja 53,3 % planiranega.
V letu 2017 niso bile izvedene naslednje investicije v planirani višini:
•
•
•
•
•
•

Program opremljanja stavbnih zemljišč
Investicije pokopališče
Nabava avtomatskega defibrilatorja
Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
Postavitev avtobusnih postaj
Ureditev poslovne cone

Plan
4.000
16.000
2.500
5.000
12.000
20.000

•
•
•
•
•
•

Investicijsko vzdrževalna dela skupnih objektov vodovoda
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Prostorski plan
Nadzor nad izgradnjo vodovoda
Priprava projektne dokumentacije za vodooskrbo
Druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo

9.571
1.000
50.000
490
10.000
6.000

Prav tako niso bila v celoti porabljena sredstva na področju vodooskrbe. Manjše so bile
investicije v Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici za 29.680 EUR, izvedba priključnih mest za 8.658
EUR, investicijsko vzdrževalna dela za 3.971 EUR in investicije v vodooskrbo Pomurja –
sistem C za 51.057 EUR.
V letu 2017 pa so bile izvedene naslednje investicije:
• Nakup računalnikov in računalniške opreme
• Oprema Kulturno upravno središče-KD
• Oprema KPC
• Nakup drugih osnovnih sredstev
(nabava bivalnih enot),
• Investicije v čiščenje in odvajanje odpadne vode
• JP Sovjak - Kutinci
• JP Jamna - Šijanec
• JP Slaptinci - vas
• Cesta Dragotinci – Okoslavci
• Cesta Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs)
• Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sv.Jurij ob Ščavnici
• Turistično promocijski center Stara Gora
• Investicijsko vzdrževanje cest
• Geodetske odmere
• Nakup zemljišča
• Projektna dokumentacija za ceste
• Projektna dokumentacija za vrtec

3.556 EUR
3.455 EUR
478 EUR
5.639 EUR
25.018 EUR
79.648 EUR
29.141 EUR
49.047 EUR
1.586 EUR
5.026 EUR
77.531 EUR
2.440 EUR
83.402 EUR
5.820 EUR
4.639 EUR
1.647 EUR
1.424 EUR.

4.1.3.1.2.4. Investicijske transferi (skupina kontov 43)
Investicijske transferje smo planirali z veljavnim proračunom v višini 116.163 EUR, doseženi
pa so bili v višini 111.863 EUR, kar predstavlja 96,3 % planiranega.
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani v višini
97.828 EUR, realizirani pa so bili v višini 97.200 EUR za nabavo gasilskega vozila PGD Stara
Gora, v višini 97.200 EUR in za nabavo opreme GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 10.000
EUR.
Investicijski transferi občinam so bili planirani v višini 2.235 EUR, doseženi pa v višini 650
EUR in sicer za sanacijo odlagališča Hrastje Mota.
Investicijske transfere javnim zavodom so bili planirani v višini 16.100 EUR realizirani pa so
bili v višini 14.013 EUR in sicer:
• Sofinanciranje investicij GŠ Gornja Radgona
1.809 EUR

•
•

OŠ Sv. Juri ob Ščavnici – šola
Nabava opreme in investicije v Knjižnici Gornja Radgona

10.000 EUR
2.204 EUR.

Občina je glede na dosežene prihodke in odhodke leta 2016 imela presežek v višini 143.526
EUR, ki ga je prenesla na kontu 900009 – Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

4.1.3.2. I z k a z r a č u n a f i n a n č n i h t e r j a t e v i n n a l o ž b
V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo prejetih vračil danih posojil.

4.1.3.3. I z k a z r a č u n a f i n a n c i r a n j a
V računu financiranja je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga. Občina Sveti Jurij ob
Ščavnici v letu 2017 na računu financiranja izkazuje pridobitev povratnih sredstev od
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na osnovi 23. člena ZFO za sofinanciranje
projekta »JP888020 odsek 888021 Sovjak-Kutinci«, v višini 67.002,42 EUR. Obrestna mera
koriščenja povratnih sredstev je 0,00 %. Doba vračanja sredstev znaša 10 let z dobo mirovanja
eno leto. Ta sredstva ne grejo v fond zadolževanja, vendar jih je potrebno v poslovnih knjigah
prikazati, kot najeti dolgoročni kredit.
V računu financiranja je prikazano tudi odplačilo dolga za dolgoročni kredit, ki ga je Občina
Sveti Jurij ob Ščavnici najela decembra leta 2012, v višini 800.000 EUR za obdobje 20 let pri
SID banki d.d. Ljubljana. Kredit se odplačuje mesečno. V letu 2017 smo za ta namen porabili
40.000 EUR, kar je razvidno iz računa financiranja.

4.1.3.4. I z k a z p r i h o d k o v i n o d h o d k o v r e ž i j s k i h
obratov
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima za področje pokopališča oblikovan režijski obrat. Prihodke
režijskega obrata izkazujemo v višini 23.766 EUR, odhodke pa v višini 10.640 EUR, tako je
presežek prihodkov nad odhodki 13.126 EUR.

4.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V letu 2017 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 5.000 EUR, ki se je prenesla na
sklad stalne proračunske rezerve. Sredstva sklada stalne proračunske rezerve v letu 2017 niso
bila porabljena. Na dan 31.12.2017 izkazujemo na skladu stalne proračunske rezerve sredstva
v višini 12.650,19 EUR.

4.1.5. Poročilo o porabi proračunske rezervacije
Poraba sredstev proračunske rezervacije, v višini 4.767,08 EUR, je razvidna iz priložene
kartice konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija.
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 in 5. člena Odloka o
proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 (Uradni list RS, št. 101/15, 84/16 in
57/17) je župan z odredbo št. 410-0004/2017, dne 31.12.2017 sredstva proračunske rezervacije
prerazporedil na naslednje konte:
Splošna proračunska rezervacija
CSD Gornja Radgona, JD za december
(PR 2016-262)
Arcont d.d. Gornja Radgona, nakup bivalnih enot
(PR 17-00043)
Mozaik, Murska Sobota, Bivanje v zavetišču za brezdomce
(PR 17-00763)

409000
042301
41330017
041001
42030001
040661
41199901

-4.767,08
151,48
4.550,60
65,00

4.1.6. Poročilo o prerazporeditvi proračunskih postavk
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB in 110/11
ZDIU12 ) in 5. členom Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 101/15, 84/16 in 57/17) so bile z prerazporeditvami župana št. 410-0004/2017
prerazporejene naslednje postavke:
•

Odredba št. 2017-001, z dne 14.02.2017
v višini
1.586 EUR
(iz proračunske postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na
proračunsko postavko 041330, konto 42040239 – LC 388031 Dragotinci - Okoslavci),

•

Odredba št. 2017-002, dne 02.03.2017
v višini
5.027 EUR
(Iz proračunske postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na
postavko 011330, konto 42040261 – JP 888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs)),

•

Odredba št. 2017-003, dne 02.03.2017
v višini
5.000 EUR
(Iz postavke 041628, konto 41009902 – Subvencioniranje omrežnine na postavko
041628, konto 40259907 – Storitve upravljalca sistema C ),

•

Odredba št. 2017-004, dne 04.05.2017
v višini
1.000 EUR
Iz postavke 040601, konto 40000001 – Osnovna plača zaposlenih na postavko 040601,
konto 400303 – Sredstva za delovno uspešnost),

•

Odredba št. 2017 - 005, dne 30.05.2017
v višini
1.340 EUR
Iz postavke 010405, konto 40200604 – Oglaševalske storitve na postavko 010406,
konto 40209906 – Občinski praznik),

•

Odredba št. 2017-006, dne 01.06.2017
(Iz postavke 041818, konta 40250004 – Vzdrževanje KD na postavko 041818, konta
40250404 – Zavarovanje KD, v višini 220 EUR in iz postavke 041819, konta 40250005
– Vzdrževanje KPC na postavko 041819, konta 40209921 – Varovanje in javljanje
požara KPC, v višini 200 EUR),

•

Odredba št. 2017-007, dne 04.06.2018

v višini

150 EUR

(Iz postavke 030101, konta 40000005 – Osnovna plača župana na postavko 030101,
konto 40010005 – Regres za LD župana),
•
•

Odredba št. 2017-008, dne 09.06.2017
v višini
2 EUR
(Iz postavke 010103, konta 40240204 – Stroški prevoza funkcionarja na postavko
010104, konto 40209907 – Strokovna ekskurzija),

•

Odredba št. 2017-009, dne 01.07.2017
v višini
8.000 EUR
(Iz postavke 041628, konta 41009902 – Subvencioniranje omrežnine na postavko
041628, konto 4259907 – Storitve upravljalca sistema C),

•

Odredba št. 2017-010, dne 02.07.2017

v višini

30 EUR

(Iz postavke 041970, konta 4190002 – Ostali prevozi, na postavko 041942, konto
41190003 – Prevoz otrok v Cankarjev dom),
•

Odredba št. 2017-011, dne 11.07.2017

v višini

65,00 EUR

(Iz postavke 041818, konta 40250006 – Ostali stroški KD na postavko 041818, konta
40209920 – Varovanje in javljanje požara KD),
•

Odredba št. 2017-012, dne 20.07.2017
v višini
2.230 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko
041810, konto 40200903 – Stroški proslav, sprejemov),

•

Odredba št. 2017-013, dne 03.08.2017
v višini
25 EUR
(Iz postavke 040601, konta 400900 – Jubilejna nagrada na postavko 040601, konto
400303 – Sredstva za delovno uspešnost),

•

Odredba št. 2017-014, dne 06.08.2017
v višini
380 EUR
(Iz postavke 010402, konta 40200601 – Stroški uradnih objav na postavko 0104026,
konto 40209906 – Občinski praznik),

•

Odredba št. 2017-015, dne 05.10.2017
v višini
1.181 EUR
(Iz postavke 041611, konta 40259902 – Obveznosti do vaških vodovodov na postavko
041613, konta 40209916 – Storitve javne službe oskrbe s pitno vodo),

•

Odredba št. 2017-016, dne 04.10.2017
v višini
412 EUR
(Iz postavke 040620, konta 40200802 – Svetovalne storitve na postavko 040620,
konto 40290302 – Svetovalne storitve),

•

Odredba št. 2017-017, dne 05.10.2017
v višini
6.866 EUR
(Iz postavke 041916, konta 41192101 - Plačilo razlike med ceno prog.in plačili staršev
– Vrtec Sonček na postavko 041910, konto 41330010 – Refundacija drugim vrtcem),

•

Odredba št. 2017-018, dne 05.10.2017
v višini
2 EUR
(Iz postavke 010102, konta 40290504 - Sejnine članom odborov in komisij na postavko
010104, konto 40209907 – Strokovna ekskurzija),

•

Odredba št. 2017-019, dne 29.10.2017
v višini
3.547 EUR
(Iz postavke 041628, konta 41009902 – Subvencioniranje omrežnina - vodooskrba na
postavko 041628, konto 4259907 – Storitve upravljalca sistema C),

•

Odredba št. 2017-020, dne 01.11.2017
v višini
31.275 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija, v višini 13.800
EUR in postavke 041684, konta 42060003 – Odkupi zemljišč, v višini 17.475 EUR na
postavko 042050, na konto 41190901 – Domska oskrba),

•

Odredba št. 2017-021, dne 01.11.2017
v višini
9.480 EUR
(Iz postavke 041916, konta 41330006 – Plače in drugi stroški za zaposlene v Vrtcu
Sonček na postavko 041911, konto 41192102 – Plačilo razlike v ceni programov v
vrtcih in plačilo staršev – zunanji vrtci),

•

Odredba št. 2017-022, dne 01.11.2017
v višini
108 EUR
(Iz postavke 040620, konta 40200803 –Notranja pravila na postavko 040620, kotno
40290301 - Obvezna praksa dijakov in študentov),

•

Odredba št. 2017-023, dne 07.11.2017
v višini
68 EUR
(Iz postavke 040620, konta 40200802 – Svetovalne storitve na postavko 040620, konto
40209901 – Storitve varstva pri delu),

•

Odredba št. 2017-024, dne 28.11.2017
v višini
134 EUR
(Iz postavke 040620, konta 40200802 – Svetovalne storitve na postavko 040620,
konto 402000 – Pisarniški material in storitve),

•

Odredba št. 2017-025, dne 23.11.2017
v višini
58 EUR
(Iz postavke 041330, konta 41200067 – Obramba pred točo na postavko 011140, konto
40250305 – Vzdrževanje gozdnih cest),

•

Odredba št. 2017-026, dne 30.11.2017
v višini
1.394 EUR
(Iz postavke 041916, konta 41330006 – Plačilo razlike med ceno programa in plačili
staršev – Vrtec Sonček na postavko 041916, konto 41330203 – Materialni stroški
vrtca),

•

Odredba št. 2017-027, dne 03.12.2017
v višini
1.840 EUR
(Iz postavke 042002, konta 41199908 – Finančne spodbude za novorojence na
postavko 042030, konto 41330014 – Neposredna socialna oskrba uporabnikov – CSD
Gornja Radgona),

•

Odredba št. 2017-028, dne 03.12.2017
v višini
4 EUR
(Iz postavke 040620, konta 40220501 – Telefon, na postavko 040620, konto 40220504
– TV naročnina),

•

Odredba št. 2017-029, dne 03.12.2017
v višini
1.262 EUR
(Iz postavke 030104, konta 40200902 – Reprezentanca župana, v višin 466 EUR in iz
postavke 030101, konta 40240202 – Stroški prevoza župana, v višini 796 EUR na
postavke 030101, konta 40000005 – Osnovna plača župana, v višini 1.078 EUR, na
postavke 030101, konta 40000105 – Dodatek za delovno dobo župana, v višini 34 EUR,
na postavke 030101, konta 40100105 – Prispevek za PIZ župana, v višini 85 EUR, na
postavke 030101, konta 40110005 – Prispevek za ZZ župana, v višini 52 EUR in na
postavke 030101, konta 40150005 – Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, v višini 13 EUR),

•

Odredba št. 2017-030, dne 03.12.2017
v višini
114 EUR
(Iz postavke 041121, konta 41200067 – Obramba pred točo na postavko 041110, konto
40219901 – Zavetišče za zapuščene živali),

•

Odredba št. 2017-031, dne 05.12.2017
v višini
5.761 EUR
(Iz postavke 041302, konta 40250302 – Zimska služba na občinskih cestah na postavko
041301, konto 40250301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest),

•

Odredba št. 2017-032, dne 05.12.2017
v višini
63 EUR
(Iz postavke 042064, konta 41350001 – Stroški prevoza na obdukcijo na postavko
042040, konto 41190901 – Regresiranje oskrbe v VDC),

•

Odredba št. 2017-033, dne 05.12.2017
v višini
30 EUR
(Iz postavke 042064, konta 41350001 – Stroški prevoza na obdukcijo, v višini 29 EUR
in postavke 042061, konta 41199901 – Denarne in druge socialne pomoči, v višini 1
EUR na postavko 042001, konto 411922 – Izplačilo družinskemu pomočniku),

•

Odredba št. 2017-034, dne 04.12.2017
v višini
8 EUR
(Iz postavke 041001, konta 40110002 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
JD na postavko 041001, konto 40100102 – Prispevek za PIZ JD),

•

Odredba št. 2017-34, dne 05.12.2017
v višini
4.079 EUR
(Iz postavke 041625, konta 42040131 – Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici – sistem C, na
postavko 041625, konto 42080201 – Investicijski inženiring – vodooskrba sistema C),

•

Odredba št. 2017-035, dne 14.12.2017
v višini
2.417 EUR
(Iz postavke 041735, konta 42030005 – Nabava avtomatskega defibrilatorja na
postavko 041701, konto 413105 – Prispevek za ZZZS oseb, ki ga plačuje občina,
Iz postavke 041818, konta Ostali stroški objekta KD na postavko 041818, konta
40220305 – Poraba vode v KD v višini 4 EUR,
Iz postavke 041819, konta 40250007 – Ostali stroški objekta KPC na postavko 041819,
konto 40220306 – Poraba vode v KPC v višini 5 EUR),

•

Odredba št. 2017-036, dne 21.12.2017
v višini
17 EUR
Iz postavke 040620, konta 40220001 – Poraba el. energije uprava, na postavko 040620,
konto 40220309 – Poraba vode v občinski zgradbi)

•

Odredba št. 2017-037, dne 21.12.2017
v višini
650 EUR
(Iz postavke 041819, konta 40250007 – Ostali stroški vzdrževanje objekta KPC na
postavko 041810, konto 40200903– Stroški proslav, sprejemov),

•

Odredba št. 2017-038, dne 21.12.2017
v višini
457 EUR
(Iz postavke 040620, konta 40200803 – Notranja pravila, na postavko 040620, konto
40200903 – Poštne in kurirske storitve),

•

Odredba št. 2017-039, dne 27.12.2017
v višini
133 EUR
(Iz postavke 041520, konta 40209915 – Izvajanje javnih pooblastil odvajanja in
čiščenja, na postavko 041520, konto 40209902 – Provizija za pobrano takso za
obremenjevanje voda),

•

Odredba št. 2017-040, dne 27.12.2017
v višini
24 EUR
(Iz postavke 041805, konta 41330012 – Knjižnica Gornja Radgona - stroški dela na
postavko 041805, konto 41330209 – Knjižnica Gornja Radgona – materialni stroški),

•

Odredba št. 2017-041, dne 28.12.2017
v višini
500 EUR
(Iz postavke 042037, konta 41330235 – Projekt »Dnevni center IZZA, Zavod Vitica
Gornja Radgona na postavko 042035, konto 41350006 – Izvajanje socialno
varstvenega programa Zavoda za pomoč družini na domu, Zavod Vitica),

•

Odredba št. 2017-042, dne 27.12.2017
v višini
60 EUR
(Iz postavke 041805, konta 41330210 – Knjižnica Gornja Radgona – nabava knjižnega
gradiva, na postavko 041805, konto 43230012 – Knjižnica Gornja Radgona – nabava
opreme in investicije),

•

Odredba št. 2017-043, dne 28.12.2017
v višini
6.900 EUR
(Iz postavke 041625, konta 42040131 – Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici – sistem C, na
postavko 041625, konto 40299914 – Drugi operativni odhodki sistema C),

•

Odredba št. 2017-044, dne 28.12.2017
v višini
870 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija, na postavko
040712, konto 41200073 – Požarna taksa),

•

Odredba št. 2017-045, dne 28.12.2017
v višini
514 EUR
(Iz postavke 030102, konta 41200075 – Pokroviteljstvo župana GD, v višini 114 EUR
in postavke 030102, konta 41330230 – Pokroviteljstvo župana zavodom, v višini 400
EUR na postavko 030102, konto 41200095 – Pokroviteljstvo župana društvom).

•

Odredba št. 2017-046, dne 28.12.2017
v višini
33.577 EUR
(Iz postavke 041624, konta 42050009 – Investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sv.
Jurij ob Ščavnici na postavko 041608, konto 40299915 – Oprostitev plačila
komunalnega prispevka),

•

Odredba št. 2017-047, dne 28.12.2017
v višini
686 EUR
(Iz postavke 060602, konta 41300305 – Skupna OU – notranja revizija v višini 681
EUR in 060601, konto 41300302 – Skupna OU – plače, v višini 5 EUR na postavko
060601, konto 41300304 – Skupna OU – Notranja revizija – plače),

•

Odredba št. 2017-048, dne 28.12.2017
v višini
1.060 EUR
(Iz postavke 041330, konta 42040267 – JP 888390 odsek 888391 Slaptinci – vas na
postavko 041330, konto 42040262 – JP 888390 odsek 888020, odsek 8880821 Sovjak
- Kutinci),

•

Odredba št. 2017-049, dne 30.12.2017
v višini
152 EUR
(Iz postavke 041001, konta 41350004 – JD v Domu starejših Gornja Radgona na
postavko 041001, konto 41330017 – JD – pomoč družini na domu CSD Gornja
Radgona),

•

Odredba št. 2017-050, dne 30.12.2017
v višini
2.640 EUR
(Iz postavke 040642, konta 40292003 – Stroški cenitev, sodnih izvedencev na postavko
040661, konto 42030001 – Nakup drugih osnovnih sredstev),

4.1.7. Poročilo o namenskih prihodkih in odhodkih proračuna
Namenski prihodki proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici so opredeljeni v 4. členu Odloka
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017. V skladu z odlokom so namenski
prihodki naslednji:
• Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB). Ti prihodki se izkazujejo na kontu 74000110 - Ministrstva za obrambo RSpožarna taksa. V letu 2017 je bilo zbranih 7.870 EUR in so bila v celoti porabljena. Odhodki
so izkazani na kontu 41200073 – Požarna taksa.
• Prihodki od komunalnih prispevkov. Ti prihodki so izkazani na kontu 714105 – Prihodki
od komunalnih prispevkov. V letu 2017 smo izkazovali prihodke iz tega naslova v višini
45.0692 EUR in so bili v celoti porabljeni za gradnjo komunalne opreme (izgradnja in
investicijsko vzdrževanje cest).
• Najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki. Prihodki iz tega naslova se izkazujejo na kontu 71030302 – Poslovni najem
CEROP in kontu 71030303 – Poslovni najem odlagališče. V letu 2017 so bili prihodki iz
tega naslova v višini 23.187 EUR. Porabljeni niso bili, zato so bili v celoti preneseni na

sklad, konto 910106 – Proračunski sklad od najemnine za infrastrukturo – ravnanje z
odpadki (evidenčni proračunski sklad).
V skladu s sklepom sprejetim na 9. seji Skupščine javnega podjetja center za ravnaje z odpaki
Puconci d.o.o., ki je bila dne 20. marca 2015, je bil sprejet sklep, da se obračunana sredstva
iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z
odpaki, v višini 50 %, nakažejo na poseben sklad oblikovan pri Občini Puconci in bodo
namenjena za investicijsko vzdrževnje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter
za nadaljna investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpaki podjetja CEROP d.o.o.,
preostalih 50 % pa se nakaže na proračune občin solastnic podjetja center za ravanje z
odpadki Puconci.

•

•

•

•

Stanje proračunskih skladov od najemnine za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne
službe ravnanje z odpadki izkazujemo na:
 Kontu 910106 – Proračunski sklad od najemnine za infrastrukturo – ravnanje z
odpadki (evidenčni proračunski sklad), v višini 48.022,89 EUR,
 kontu 910107 – Proračunski sklad od najemnine za infrastrukturo – ravnanje z
odpadki (oblikovan v skladu z navodili), v višini 13.888,07 EUR,
 kontu 910109 – Proračunski sklad oblikovan v Občini Puconci od najemnin za
infrastrukturo – ravnanje z odpadki sredstva v 13.590,71 EUR.
Najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo. Prihodke iz tega naslova izkazujemo na kontu 71030301 – Poslovni najem –
vodooskrba. V letu 2017 smo iz tega naslova zbrali sredstva v višini 71.757 EUR. Sredstva
so bila v celoti porabljena za investicije na področju vodooskrbe.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda. Prihodki
iz tega naslova se izkazujejo na kontu 704700 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2017 so bila zbrana sredstva v višini 61.021 EUR.
Odhodke iz tega naslova izkazujemo na kontu 42040113 – Investicije v odvajanje in
čiščenju odpadne vode. V letu 2017 so bili porabljeni v višini 25.018 EUR. Na kontu
910100 – Proračunski sklad za takso za obremenjevanje voda, na dan 31.12.2017,
izkazujemo stanje v višini 374.321,93 EUR.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Sredstva iz tega
naslova so prihodek občine, v katerem odlagališče leži, zato niso prihodek našega
proračuna.
Prihodki od podeljenih koncesij. Prihodki iz tega naslova se izkazujejo na kontu 710306
– Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in kontu 710312 – Prihodki od podeljenih koncesij
za vodno pravico. Na kontu 710306 se v skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS (ZSKZ, Uradni list RS, št. 8/2010) izkazujejo koncesijske dajatve iz
naslova izkoriščanja gozdov. Sklad mora občinam, v kateri gozdovi ležijo in so v lasti RS
ter z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 % realizacije sklada za posekan in prodani les po
tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Sredstva, v višini 1.594,25 EUR,
so bila v celoti porabljena za vzdrževanje gozdnih cest.
Na tem kontu se izkazuje tudi koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-Odl US in 17/08) določa, da
se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in se
porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Sredstva, v višini 972,49 EUR, so bila v celoti porabljena v skladu z javnim razpisom za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2017, ki je bil
objavljen meseca novembra 2017. Po javnem razpisu so bila sredstva dodeljena Lovski

družini Videm, v višini 663,59 EUR, ostala so se porabila na podlagi postopka javnega
naročanja za čistilno akcijo, urejanje okolic in pobiranje smeti po občini.
Na kontu 710312 se v skladu z 1. odstavkom 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04-ZZdr1-A, 41/04–ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,40/14 in 56/15) izkazuje
koncesijska dajatev za vodno pravico. Koncesionar plačuje koncesijo za rabo vode na
podlagi sklenjene koncesijske pogodbe. Sredstva, v višini 2,63 so bila v celoti namensko
porabljena za investicije v vodooskrbo.
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4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
V posebnem delu zaključnega računa proračuna so odhodki razdeljeni v skladu s pravilnikom
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov po neposrednih proračunskih
uporabnikih, znotraj tega pa po področjih proračunske porabe, glavnih programih,
podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
Neposredni proračunski uporabniki - PU v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici so:
1. 01 OBČINSKI SVET
2. 02 NADZORNI ODBOR
3. 03 ŽUPAN
4. 04 OBČINSKA UPRAVA
5. 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Področja proračunske porabe – PPP so področja na katerih občina deluje oziroma nudi
storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področij proračunske uporabe je 23 in
sicer:
• 01 POLITIČNI SISTEM
• 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
• 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
• 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE STORITVE
• 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
• 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
• 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
• 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
• 10 TRGA DELA IN DELOVNI POGOJI
• 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
• 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
• 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
• 14 GOSPODARSTVO
• 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE NESREČE
• 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
• 17 ZDRAVSTVENO VARSTV
• 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
• 19 IZBORAŽEVANJE
• 20 SOCIALNO VARSTVO
• 22 SERVIRANJE JAVNEGA DOLGA
• 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Glavni program - GPR je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega
so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram – PPR je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.

Proračunske postavke – PP v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali
del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.
Konti – K v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov.
Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in
izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava.

01

OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM
To področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
• Dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij,
• Izvedba in nadzor volitev in referendumov
• Dejavnost župana in podžupanov.
Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Ustavo
Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Pravilnik
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta

21.617 EUR
PLAN = 28.610 EUR

V tej skupini stroškov so zajeti stroški sejnin občinskim svetnikom, sejnine članom odborov in
komisij, povračilo stroškov občinskim funkcionarjem, strokovna ekskurzija ter občinski
praznik.
010101 Sejnine občinskim svetnikom
Ta postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta v skladu s
Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V letu
2017 je imel občinski svet rednih seji.
V ta namen je bilo v letu 2017 predvidenih z veljavnim proračunom 12.417 EUR, porabljenih
pa 7.216 EUR oziroma 58,1 % planiranega..
010102 – Sejnine članov odborov in komisij
V okviru te postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejnin članom odborov in komisij. V
letu 2017 so člani odborov in komisij dobili izplačano naslednje število sejnin:
2 sejnini
• odbor za proračun
• odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
7 sejnine
• odboru za gospodarske javne službe in komunalne zadeve
4 sejnine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
odboru za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
komisiji za mandatna vprašanja
komisiji za kmetijstvo
komisija za šport
komisija za priznanja
komisija za odpiranje vlog v kulturi
komisija za vzgojo in preventivo v CP
komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah
uredniški odbor

3 sejnine
1 sejnino
1 sejnina
2 sejnini
2 sejnine
2 sejnini
3 sejnini
2 sejnino
1 sejnino
2 sejnini.

V ta namen so bila v letu 2017 z veljavnim proračunom planirana sredstva v višini 9.998 EUR,
porabljena pa v višini 8.675 EUR .
010103 – Povračilo stroškov občinskim funkcionarjem
V letu 2017 smo za ta namen imeli z veljavnim proračunom planirana sredstva v višini 469
EUR. Sredstva niso bila koriščena.
010104 – Strokovna ekskurzija
V proračunu občine vsako drugo leto predvidimo tudi sredstva za strokovno ekskurzijo, katere
se udeležijo člani občinskega sveta, delovnih teles občine, župan in občinska uprava. V letu
2017 je bilo za strokovno ekskurzijo občinskih funkcionarjev in občinske uprav planiranih
2.002 EUR, ki so bila v celoti porabljena. V mesecu maju 2017 je bila izvedena dvodnevna
ekskurzija po osrednji hrvaški Istri in obisk Opatije. Najprej smo se ustavili v mestu Buzet, kjer
smo si ogledali istrsko žganjarno. Degustirali smo žganja in sadne in zelenjavne namaze. V
vasici osrednje Istre smo obiskali zvezdarno in prisluhnili zanimivi predstavitvi našega osončja
ter s teleskopom opazovali sonce. Nato je sledila vožnja do postaje, kjer so nas pogostili s pijačo
dobrodošlico, svežim domačim kruhom, istrsko juho ter drugimi avtohtonimi specialitetami
(pršut, fritule, namazi…). Srečali smo se tudi z domačimi živalmi, od istrske koze istrijanke,
goveda boškarin do osla. Nato je sledila panoramska vožnja ter ogled naselja Motovuna, ki je
znan po najboljših tartufih na svetu in vrhunskih vinih. Proti večeru smo pot nadaljevali do
Opatije, kjer smo se namestili v hotelu. Sledila je večerja in nočitev. Drugi dan smo se po zajtrku
odpravili na panoramsko vožnjo po morju z ladjo. Na ladji smo imeli tudi kosilo. V
popoldanskih urah smo se še v Opatiji sprehodili po sprehajalni poti – Lungomare in parku
Angiolina. Domov smo prišli v večernih urah.
010107 – Financiranje političnih strank
Za financiranje političnih strank smo imeli v proračunu občine v letu 2017 predvidenih 3.724
EUR, ki so bila, s sklepom občinskega sveta, v celoti dodeljena strankam. V skladu z Zakonom
o političnih strankah in statutom občine so bile do sredstev upravičene naslednje stranke:
• SLS, Slovenska ljudska stranka
v višini 1.293,68 EUR
• N.Si, Nova Slovenija
v višini 1.110,62 EUR
• SDS, Social demokratska stranka
v višini 735,65 EUR
• SMS, Stranka mladih Slovenije
v višini 584,06 EUR.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠN JAVNE STORITVE
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi različnih raven oblasti. Pri izvajanju tega področja porabe se upošteva

zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter Zakon o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih.
0403 Druge skupne administrativne službe
040390001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Plan

6.676 EUR
11.859 EUR

V tem programu so zajete uradne objave, snemanje sej občinskega sveta ter izdaja občinskega
glasila.
010402 – Uradne objave
Uradne objave zajemajo objavo predpisov, ki jih sprejme občinski svet in drugih predpisov, ki
jih v skladu z zakonom občina mora objaviti. Objavljajo se v Uradnem listu in v Katalogu
informacij javnega značaja. V letu 2017 je bilo v ta namen porabljenih 2.544 EUR, kar
predstavlja 55,1 % planiranega.
010403 – Snemanje sej občinskega sveta
V letu 2017 je bilo pet rednih seji občinskega sveta. Vse seje se snemajo. Seje, ki se odvijajo
na sedežu občine snemamo sami, zato stroškov iz tega naslova ni.
010404 – Občinsko glasilo
V letu 2017 je občinsko glasilo izšlo dvakrat. Izdano je bilo v mesecu decembru, katerega
plačilo je zapadlo v januarju 2017 in mesecu aprilu 2017 . Za ta namen je bilo porabljenih 3.397
EUR.
010405 – Oglaševalske storitve
V tej postavki so zajeti izdatki za obveščanje javnosti o prireditvah – kulturni informator,
voščila župana in občinskega sveta ter snemanje prireditev. V letu 2017 smo za ta namen
porabili sredstva v višini 735 EUR.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
To področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Pri
izvajanju tega področja se upošteva Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji ter
Zakon o lokalni samoupravi.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
Plan =

0 EUR
377 EUR

Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi
reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi
lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.
Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen
izvajanja programa je doseči čim boljšo osveščenost vseh udeležencev v prometu, za
dolgoročnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

010801 – Izvajanje preventive v cestnem prometu
Ta postavka zajema stroške povezane z izvajanjem nalog Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. V letu 2017 smo za ta namen planirali sredstva v višin 377 EUR, ki niso bila
koriščena.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
To področje porabe zajemna programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge
posebne skupine). Pri izvajanju tega področja porabe se upošteva Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in
arhivih, zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih
skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih in Zakon o športu.
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Ta glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
18029002 Premična kulturna dediščina

2.898 EUR
Plan = 3.000 EUR

011803 – Celostna podoba občine
V letu 2017 so se v skladu s sklepom OS iz te postavke sofinancirale obnove kapele v
Grabonošu, na Jamni in v Kraljevcih ter obnova cerkve na Stari Gori. Obnovljena je bila tudi
spominska plošča Davorina Trstenjaka v Kraljevcih.
V ta namen je bilo porabljenih 2.898 EUR.

02

NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ. V občini je na tem področju poleg delovanja organa občinske uprave, pristojnega za
finance, zajeto tudi delovaje nadzornega odbora. Pri izvajanju tega področja se uporabljajo
predpisi Zakona o javnih financah, Zakona o plačilnem prometu, Zakona o davčni službi in
Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in
lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih
občinskih organov ter o povračilu stroškov.
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.329 EUR
Plan = 2.255 EUR

Nadzorni odbor vsako leto sprejme letni program nadzora, o čemer seznani občinski svet in
župana.
020201 – Dejavnost nadzornega odbora
V okviru te postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejnin ter povračila stroškov
seminarjev nadzornemu odboru. V letu 2017 je nadzorni odbor opravil v skladu s programom
dela pregled zaključnega računa proračuna občine za leto 2016, polletno poročila občine za
leto 2017 v letu 2017, ni bilo pregledano. Opravljen pa je bil tudi pregled Društva upokojencev
Sveti Jurij ob Ščavnici in PGD Sovjak.
Izdatki za delo NO so bili planirani v višini 2.255 EUR, porabljeni pa v višini 1.329 EUR.

03

ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
010190003 Dejavnost župana in podžupanov

66.311 EUR
Plan = 68.956 EUR

Ta podprogram zajema izplačilo plač poklicnim funkcionarjem in nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcije župana in podžupana, materialne stroške vključno s stroški reprezentance,
odnosov z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objave informacij v medijih).
030101 – Stroški dela župana
Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici je uvrščen v funkcijo VI, šifra funkcije A050601, saj je
število prebivalcev lokalne skupnosti cca. 3000 (gre torej za razpon med 2001 in 5000
prebivalcev. Župan je uvrščen v 49. plačni razred. Funkcijo opravlja poklicno.
V letu 2017 je bil z veljavnim proračunom planirani odhodek za plačo župana v višini 46.003
EUR. Realiziran je bil v višini 45.554 EUR, kar predstavlja 99,0 % planiranega.
030102 Pokroviteljstvo župana
V okviru te postavke je zajeto pokroviteljstvo župana gasilskim društvom, ki so bila z veljavnim
proračunom planirana v višini 1.386 EUR, društvom, v višini 5.514 EUR ter zavodom v višini
600 EUR.
Sredstva za namen pokroviteljstva in donatorstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnik o
dodelitvi proračunskih sredstva za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici , ki je bil sprejet na 6. redni seji OS, dne 20.05.2015.
V letu 2017 so bila sredstva na podlagi javnega poziva dodeljena PGD Rožički Vrh za proslavo
ob osem marcu, GZ Sveti Jurij ob Ščavnici za prireditev Florjanovo, PGD Bolehnečici za
prevzem novega gasilskega vozila, PGD Stara Gora za projekt »Žetev zlatega klasa«. Dodeljena
so bila tudi Združenju šoferjev G. Radgona za projekt »Varovanje otrok«, Medobčinskemu
društvo slepih in slabovidnih za projekt »Zbor občanov«, Društvu paraplegikov Pomurja za
projekt »4. kolo lige ZPS, Policijskemu veteranskemu društvu Sever za projekt »Redna letna
skupščina društva, Športnemu društvu Videm za »Blaguški tek«, »Ribiško tekmovanje za

prvaka občine« in »Nogometni turnir med vasmi občine« , Društvu godba na pihala za projekt
»Srečanje pihalnih orkestrov«, Kasaškemu klubu Ljutomer za projekt »Kasaške dirke za pokal
občine«, Društvu podeželske mladine za projekt »Državni kviz Mladi in kmetijstvo«, Ribiški
družini za projekt »Praznovanje 20 obletnice ribičev«, Rejskemu društvu govedi za Razstavo
goveje živine, Društvu Sever za 16. spomladanski pohod, Karitas za projekt »Dobrodelni
koncert za Jožeka« in projekt »Kje sem doma«, Društvu Oldtimer ob »Otvoritvi muzeja«,
Mešanemu pevskemu zboru za prireditev »Zgornji Senik«, Kmetijsko gozdarski zbornici za
»26. mednarodni posvet o prehrani živali«, Društvu osteoporoza za projekt »Svetovni dan
osteoporoze«, Turističnem društvu za projekt »Božičnica« in »Miklavževanje«, Društvu
paraplegikov Prekmurja in Prlekije za projekt »Silvestersko srečanje« in Društvu Komenda
Herausalem za »Dobrodelno likovno delavnico za Materinski dom Sveti Jurij ob Ščavnici«.
Sredstva na podlagi javnega poziva so bila dodeljena tudi Župniji Sveti Jurij ob Ščavnici za
izvedbo projekta »Oratorij«, Biotehnični šoli Murska Sobota za projekt »Mednarodna šola
mladih rejcev in Območno obrtniško-podjetniški zbornici za projekt »Katalog obrti in
podjetništva«.
030103 – Reprezentanca župana
Ta postavka obsega poslovna darila ob novem letu, veliki noči in drugih dogodkih ter
pogostitev poslovnih partnerjev. Reprezentanca župana je bila planirana z veljavnim
proračunom v višini 6.000 EUR, porabljena pa v višini 5.028 EUR oziroma 90,9 % planiranega.
030104 – Povračilo materialnih stroškov županu
Povračilo materialnih stroškov županu obsega dnevnice za službena potovanja župana,
povračilo stroškov prevoza ter drugih izdatkov povezanih s službenim potovanjem župana. Ta
postavka je bila z veljavnim proračunom planirana v višini 2.804 EUR, porabljena pa je bila v
višini 2.441 EUR oz. 87,1 % planiranega.
030105 – Stroški dela podžupana
V skladu s 33 a. členom Zakonom o lokalni samoupravi mora imeti občina imenovanega enega
podžupana. Imenuje ga župan. Mandat mu je pričel dne 21.01.2015. V skladu s sklepom župana
je bil podžupan razvrščen v 34. plačni razred. Glede na to, da funkcijo opravlja nepoklicno mu
skladno z določbo 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi, pripada plača v višini 30 % plače,
ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno nepoklicno opravljanje funkcije. V
proračunu za leto 2017 smo planirali izdatki za stroške dela podžupana, v višini 6.400 EUR,
realizirani so bili v višini 6.327 EUR, kar predstavlja 98,9 % plana.
030106 – Povračilo materialnih stroškov podžupanu
Povračilo materialnih stroškov podžupanu obsega dnevnice za službena potovanja, povračilo
stroškov prevoza ter drugih izdatkov povezanih s službenim potovanjem župana. Sredstva smo
planirali v višini 715 EUR, realizirana so bila v višini 23 EUR, kar predstavlja 3,2 % plana.

04

OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

3.140 EUR
Plan = 8.640 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v okviru tega programa namenja sredstva za plačila storitev
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačila bančnih storitev, predvideva se
uvedba občinske blagajne, potrebno pa je tudi ažurirati evidence nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
040201 – Drugi splošni material in storitve
V okviru te postavke so zajeti izdatki za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, kot so
stroški povezani z izdatki za osebe, ki izvajajo splošno koristno delo, arhiviranje e računov,
vodenje delniškega računa KDD, stroški objave javnih razpisov za šport, kulturo in prodajo
nepremičnin, stroški notranjega revidiranja v Knjižnici Gornja Radgona, stroški fotografskih
storitev, izvajanje brezplačne pravne pomoči, enkratni preračun indeksov za potrebe NUSZ,
pregled defibliratorja, plačilo nadomestila za vzdrževanje meljoracijskih območij in zamenjava
baterij ter ostali nepredvideni stroški. V letu 2017 smo v ta namen porabili 2.341 EUR.
040201 – Stroški storitev UJP
Ta postavka obsega stroške vodenja podračuna občine. V letu 2017 so bili planirani v višini
603 EUR, realizirani pa v višini 116 EUR oziroma 19,3 % plana.
040204 – Občinska blagajna
V mesecu septembru 2015 je v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici pričela delovati občinska
blagajna. Z delovanjem občinske blagajne so povezani stroški odvoza gotovine in plačilo
bančnih storitev. Skupni izdatki v ta namen so bili v letu 2017 v višini 1.297 EUR.
040208 – Ažuriranje evidenc NUSZ
Za potrebe obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je potrebno ažurirati NUSZ
evidence.
V letu 2017 smo za ta namen planirali sredstva v višini 1.000 EUR, ki niso bila koriščena, ker
evidence niso bile ažurirane.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029002 Elektronske storitve

261 EUR
Plan = 2.000 EUR
Ta podprogram vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in sredstva za
elektronske storitve.
040403 – Zakup prostora na internetu
Ta postavka vključuje zakup prostora na strežniku in najem manjšega printerja. Za ta namen je
bilo porabljenih 261 EUR.
0403 – Druge skupne administrativne službe
Ta program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov,
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanj z občinskim premoženjem ter sredstva za
poslovne prostore občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.375 EUR
Plan = 1.500 EUR

Ta podprogram vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti.
040404 – Ureditev spletnega portala občine
Na postavki se planira vzdrževanje portala e-občina, ki ga izvaja podjetje Sigmateh d.o.o.. V
proračunu občine so bila, v letu 2017, za ta namen bila planirana sredstva v višini 1.500 EUR,
porabljena so bila v višini 1.375 EUR.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.178 EUR
Plan = 6.020 EUR

Ta podprogram obsega stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine,
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti občine ter investicije v poslovne prostore v lasti občine.
040420 – Vzdrževanje drugih poslovnih objektov
V letu 2017 smo iz te postavke pokrivali ureditev vodovodnega priključka na zgradbi Stara
Gora 14.
V ta namen smo imeli v letu 2017 planirana sredstva v višini 2.000 EUR, porabljena so bila v
višini 1.036 EUR.
040421 – Zavarovanje občinskega premoženja
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima za občinsko premoženje z Zavarovalnico Triglav sklenjene
zavarovalne police za požarno zavarovanje na sedežu občine, v kulturnem domu, mrliški vežici
in stanovanjih v lasti občine, za zavarovanje stekla v lekarni, občinski zgradbi, mrliški veži in
avtobusnih postajah, za vlomsko zavarovanje, za strojelomno zavarovanje v občinski zgradbi,
za zavarovanje računalnikov in za zavarovanje odgovornosti. V letu 2017 smo za ta namen
planirali sredstva v višini 3.920 EUR, porabljenih je bilo 3.142 EUR, kar predstavlja 80,2 %
plana.
040423 – Priprava podatkov o nepremičnem premoženju občine
Za potrebe ureditve evidenc o nepremičnem premoženju občine smo v letu 2017 planirali
sredstva v višini 100 EUR, ki niso bila koriščena.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin. To področje urejajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakon o javnih financah.
0603 – Dejavnost občinske uprave
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, ki se nanašajo na
administracijo občinske uprave ter na razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za
delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

237.911 EUR
Plan = 279.063 EUR

Podprogram administracija občinske uprave obsega stroške dela občinske uprave, materialne
stroške občinske uprave, odškodnine in kazni, stroške odvetnikov, stroške notarjev, stroške
cenilcev in sodnih izvedencev, nakup računalnikov in programske opreme ter nakup drugih
osnovnih sredstev občinske uprave.
040601 – Stroški dela občinske uprave
Na dan 31.12.2017 je bilo v občini zaposlenih 8 javnih uslužbencev. Od 04.02.2017 do
04.02.2018 je ena uslužbenka na materinskem in starševskem dopustu. Ta postavka obsega
izdatke za plače zaposlenih, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza na
delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost in uspešnost iz naslova povečanega obsega
dela, sredstva za jubilejno nagrado, sredstva za prispevke zaposlenih ter premijo za kolektivno
dodatno pokojninsko zavarovanje. V letu 2017 je bil ta odhodek z veljavnim proračunom
planiran v višini 186.805 EUR, dosežen pa v višini 178.321 EUR oziroma 95,9 %.
040620 – Materialni stroški občinske uprave
Ta postavka obsega materialne stroške, ki so povezani z delovanjem občinske uprave. To so
stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, izdatki za časopis in strokovno
literaturo, izdatki za reprezentanco, izdatki za storitve varstva pri delu, stroški električne
energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoz smeti, tekočega vzdrževanja
komunikacijske opreme, računalnikov in fotokopirnega stroja, stroški konferenc in seminarjev,
plačila po pogodbah o delu in dela preko študentskega servisa ter članarine. V letu 2017 smo
planirali odhodke v višini 67.858 EUR, realizirani so bili v višini 48.555 EUR oziroma 71,6 %
planiranega.
040640 - Odškodnine in kazni
V postavki odškodnine in kazni planirano odškodnino zaradi sodnih postopkov in druge
odškodnine in kazni. V proračunu za leto 2017 so bila v ta namen planirana sredstva v višini
6.000 EUR, ki niso bila koriščena.
040640 - Stroški odvetnikov
V letu 2017 smo iz te postavke pokrivali stroške odvetnika, ki nas je zastopal v tožbi zoper
DARS, glede rodovitne prsti (priprava pripomb na izvedensko mnenje), v višini 99,68 EUR in
za stroške odvetnika za pravni nasvet in svetovanje v zadevi Mihalič, v višini 84,00 EUR.
040641 – Stroški notarjev
V okviru te postavke so zajete notarske storitve povezane s prenosi zemljišč občinskih cest,
domskih oskrbovancev, čistilne naprave Biserjane ter overitve podpisov. V letu 2017 smo v ta
namen planirali sredstva v višini 2.450 EUR, ki so bila porabljena 747 EUR.
040642 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev
Pred prodajo nepremičnin v lasti občine mora sodno zapriseženi cenilec opraviti cenitev. V
letu 2017 je bila opravljena revalorizacija nepremičnine v k.o. Seliščih in Sovjaku.
V proračunu občine smo v letu 2017 z veljavnim proračunom planirali sredstva v višini 1.310
EUR, porabljena so bila v višini 219 EUR, kar predstavlja 16,7 % plana.

040660- Nakup računalnikov in programske opreme
V letu 2017 je bil nabavljen računalnik z zaslonom v pisarni svetovalca za okolje in prostor ter
komunalne zadeve, v višini 1.262,46 EUR in opravljena je bila zamenjava pokvarjenega trdega
diska in dograditev rama na serverju, v višini 2.293,48 EUR. Ker imamo opremo zavarovano
nam je zavarovalnica povrnila 506,00 EUR za pokvarjeni disk.
040661 – Nakup drugih osnovnih sredstev
V letu 2017 so bili nabavljeni trije pisarniški stoli, v skupni višini 889,00 EUR ter motorna
žaga, v višini 198,99 EUR.
06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za
Plan =

delovanje
691 EUR
2.500 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici namenja sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave.
040630 – Tekoče vzdrževanje občinske zgradbe
Iz te postavke smo v letu 2017 pokrivali stroške tekočega vzdrževanja (gre za manjša popravila
v občinski zgradbi, servis gorilnika, čiščenje dimnika, nabava žarnic, krovska dela na, pregled
varnostne razsvetljave), v skupni višini 691 EUR.

07 OBRAMBA
To področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Pri delovanju in financiranju tega področja
proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom ter Zakon o gasilstvu.
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ta program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred požarom.
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.624 EUR
Plan = 3.700 EUR

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami ter katastrofami je ena od
osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti.
Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb in organov vodenja
zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva,
izdelave načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, sredstva za sofinanciranje programov
društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva
za vzdrževanje opreme, v skladu z oceno ogroženosti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

040701 - Zaščita in reševanje
Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba civilne zaščite, za
usposabljanje enot in služb civilne zaščite. Sredstva se namenijo tudi za opremljanje enot in
služb civilne zaščite, ter za vzdrževanje osebne zaščitne opreme, ter za ostale stroške delovanja
služb CZ. V letu 2017 smo za ta namen planirali sredstva v višini 3.700 EUR. Porabljena so
bila v višini 3.624 EUR. Iz postavke sta bile izplačani dve sejnini članom štaba CZ, v skupni
višini 579,17 EUR. Nabavljena je bila ponjava, v višini 1.614,06 EUR, lestev, vrv, maska,
nahrbtnik in sanitetni material, v skupni višini 1.172,64 EUR ter PVC folija, v višini 258,21
EUR. Skupaj je bilo v letu 2017 v ta namen porabljenih 3.624,08 EUR od planiranih 3.700
EUR.
070390002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

152.070 EUR
Plan = 152.698 EUR

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s
svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko
sistema financiranja, in sicer za:
a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev:
- gašenje in reševanje v primeru požarov,
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva,
- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva,
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov,
- usposabljanje gasilske mladine,
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zveze:
- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine,
- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v
skladu s predpisanimi merili,
- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini,
- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina (predvsem naloge iz 6. člena
zakona o gasilstvu),
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,
- zavarovanje oseb, opreme in objektov,
- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva.
040710 – Protipožarna varnost

V okviru protipožarne varnosti se financira delovanje gasilske zveze, dejavnost 9. prostovoljnih
gasilskih društev ter skupni dogovorjeni program UO in poveljstva GZ. Sredstva se namenjajo
za izobraževanje in zdravniške preglede, za strokovno gasilsko literaturo, za občinska gasilska
tekmovanja in letne preglede, za zavarovanje operativnih in mladinskih enot ter gasilskih vozil,
za program za člane in mlade gasilce, za strokovne naloge poveljstva GZ (mesec požarne
varnosti, strokovna ekskurzija, florjanovo, seminarji, posveti, vaje , materialni stroški , potni
stroški...), za stroške intervencij, popravil, vzdrževanja in stroške goriva GVM, GVC in MB ,
za stroške UO in poveljstva – nagrada funkcionarju. V letu 2017 je bilo v skladu s pogodbo
nakazanih 47.000 EUR.
Za nabavo opreme za potrebe gasilstva pa je bilo nakazanih 10.000 EUR.
040712 – Požarna taksa
Požarna taksa so namenska sredstva, ki jih nakazuje na račun občine republiški odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V letu 2017 je bilo iz tega naslova zbranih 7.870
EUR, ki so bila v celoti nakazana GZ Sveti Jurij ob Ščavnici.
040750 – Nakup gasilskih vozil
V letu 2017 smo iz občinskega proračuna sofinancirali nabavo gasilskega vozila AC-20/100 za
Prostovoljno gasilsko društvo Stara Gora, ki je na podlagi sklepa št. 846-0001/2015-005, z dne
02.02.2015, opravlja javno gasilsko službo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici kot operativna enota
na območju vasi Stara Gora ter po potrebi na celotnem območju občine in na podlagi sklepa o
kategorizaciji gasilskih enot v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici št. 846-0001/2015-006, z dne
02.02.2015, razporejeno v I. kategorijo gasilskih enot.
Predvidena vrednost nabave vozila je 219.568,28 EUR z DDV, od tega se v občinskem
proračunu v letu 2017 zagotavljajo sredstva v višini 87.827,31 in v letu 2018 v višini 48.305,02
EUR, iz požarne takse se zagotovi 20.002,67 EUR, PGD Stara Gora pa zagotovi sredstva v
višini 63.433,28 EUR.
Občina je v letu 2017 PGD Stara Gora nakazala sredstva v višini 87.200 EUR.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
To področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer
spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb.
Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
1003 – Aktivna politika zaposlovanja
10039001 –Povečanje zaposljivosti

35.740 EUR
Plan = 46.429 EUR

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Sveti Jurij
ob Ščavnici in drugi izvajalci, ki vključujejo občane iz območja občine Sveti Jurij ob Ščavnici
in izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene programe.
041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del
Konec leta 2016 se je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici prijavila na Javno povabilo za izbor
programov javnih dela za leto 2017 Zavoda RS za z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih

površin ter občinskih cest. Program je bili odobreni za vključitev treh oseb z II. stopnjo
izobrazbe oziroma usposobljenosti za obdobje 01.02.2017-31.12.2017.
Ta postavka obsega izdatke za plače, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in
prevoza na delo in iz dela ter plačilo prispevkov za zaposlene v programu javnih del. Za ta
namen smo v letu 2017 porabili 29.963 EUR.
V tej postavki je zajeto tudi sofinanciranje javnih del društvom in zavodom. Kot naročnik
javnega dela pokrivamo razliko do minimalne plače in regres za letni dopust. V letu 2017 smo
sofinancirali javna dela Ribiški družini Gornja Radgona, v višini 1.949 EUR, Turističnem
društvu Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 236 EUR za mesec december 2016, CSD Gornja
Radgona za pomoč družini na domu, v višini 151 EUR za mesec december 2016, Škofijski
Karitas, v višini 2.197 EUR in Pomurskemu muzeju Murska Sobota, v višini 1.959 EUR.
041002 – Drugi stroški za zaposlene v programu javnih del
Ti stroški obsegajo zdravniške preglede zaposlenih v programu javnih del, povračilo stroškov
prevoza na izobraževanje in ostalih prevozov, zaščitna sredstva za zaposlene v programu javnih
del, kot so zaščitna obleka, obutev, rokavice … V ta namen smo z veljavnim proračunu
planirali sredstva v višini 926 EUR, porabljena pa so bila v višini 285 EUR oziroma 30,8 %
planiranega.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo
(gozdna infrastruktura) in ribištvo. Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske
porabe je potrebno upoštevati Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o
zaščiti živali, Zakon o gozdovih ter Zakon o lokalni samoupravi.
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
Ta glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva
za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

19.987 EUR
Plan = 20.000 EUR

Ta podprogram obsega podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje
041101 – Subvencije v kmetijstvu
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je bil v mesecu novembru 2017 izveden javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti
Jurij ob Ščavnici za leto 2017. Predmet podpore občine je bilo doplačilo upravičenih stroškov
zavarovalnih premij za zavarovanje izgub zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na
rastlinah in izgub zaradi naravnih nesreč ali slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti
z naravnimi nesrečami. Intenzivnost pomoči je bila omejena na 65 % zavarovalne premije, kar

pomeni, da pomoč skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države ni smela preseči 65 %
stroškov zavarovalne premije. Do sredstev je bilo upravičenih sedem vlagateljev, v skupni
višini 4.086,99 EUR.
Predmet podpore je bila tudi Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo. Do sredstev so bili
upravičeni štirinajst vlagatelji v skupni višini 14.000 EUR.
Iz te postavke se je sofinanciral tudi Program ugotavljanja brejosti, ki ga je izvajal Kmetijsko
gozdarski zavod Murska Sobota. Gre za pilotski projekt izvajanja ELESA testa za ugotavljanje
brejosti iz vzorcev mleka. Cilj projekta je ugotovitev stanja na področju reprodukcije goveda
oziroma motenj v reprodukciji na področju Pomurja. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici je na 23. redni seji, dne 20.12.2017 sprejel sklep s katerim je občina pristopila k
sofinanciranju Programa zgodnje ugotavljanja brejosti, ki ga za rejce na območju občine Sveti
Jurij ob Ščavnici izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. V ta namen je zagotovila
1.900 EUR, ki so bila v celoti nakazana.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

10.902 EUR
Plan = 12.058 EUR

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.
Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjeno in obnovljeno kulturno dediščino,
tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši
in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali izkušnje ter
izvajali skupne projekte.
041105 – Delovanje LAS
LAS Prlekija je lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo osmih občin (Apače,
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej), ki
se umeščajo v dve Upravni enoti (Gornja Radgona in Ljutomer). Celotno območje LAS Prlekija
leži v razvojni regiji Pomurje, ki je sicer po večini kazalnikov najmanj razvita regija v državi.
Območje LAS Prlekija šteje 38.113 prebivalcev in se razprostira na 388,7 km² površine. LAS
je bil ustanovljen z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja, ki ga vodi
skupnost, po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja,
boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in
gospodarskega razvoja. LAS je odgovoren za izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju
LAS Prlekija v programskem obdobju 2014-2020. Občina za delovanje LAS financira podporo
(članarino) za delovanje LAS za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z upravljanjem LAS
in animacijo ter za financiranje projektov sodelovanja LAS, ki prispevajo k uresničevanju
Strategije lokalnega razvoja. Članarina se plačuje v skladu s pogodbo o sofinanciranju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, z dne 21.11.2016, v letnem znesku 1.441,50 EUR (2.883
prebivalcev x 0,5 EUR). V skladu z navedenim smo Prleški razvojni agenciji nakazali 1.441,50
EUR.
041120 – Sofinanciranje društev na področju kmetijstva
Konec leta 2017 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje delovanja društvene dejavnosti
na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva so bila z javnim razpisom
dodeljena dvanajstim društvom v skupni vrednosti 6.860 EUR. Sredstva smo nakazali:
- Društvu podeželske mladine Sv. Jurij ob Ščavnici
863,42 EUR
1.770,56 EUR
- Društvo podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici
- Čebelarskemu društvu Sv. Jurij ob Ščavnici
1.504,61 EUR

-

Društvu Društvo ljubiteljev vin in narave Sv.Jurij ob Ščavnici
Društvu za medseb. pomoč – strojni krožek Ljutomer – Križevci
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Kapela
Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric
Prašičerejsko društvo Gornja Radgona
Govedorejsko društvo lisaste pasme Ljutomer-Križevci
Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona
Kasaški klub Ljutomer
Društvo za promocijo in zaščito Prleških dobrot

408,03 EUR
160,30 EUR
193,09 EUR
1.031,00 EUR
105,65 EUR
138,44 EUR
116,58 EUR
455,39 EUR
112,94 EUR

041107 – razporeditev koncesijske dajatve trajnostnega gospod. z divjadjo
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na junijski in oktoberski seji v letu 2017
obravnaval Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Osnovni
razlog za vzpostavitev odloka je bila namenska poraba sredstev za izvajanje ukrepov varstva
okolja in vlaganj v naravne vire. Sredstva se lahko na podlagi javnega razpisa dodelijo lovskim
družinam – koncesionarjem, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji ali pa se na podlagi postopka javnega naročanja
sredstva porabijo kot tekoči odhodek proračuna, ki se namensko porabi.
Konec leta 2017 je bil izveden Jani razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjanja z divjadjo za leto 2017. Višina sredstev je bila 730 EUR. Upravičenci po razpisu
so lovske družine registrirane v RS, imeti morajo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini in na razpis se lahko prijavijo
samo tiste lovske družine, ki imajo površino v Občini Sveti Juri ob Ščavnici. Na javni razpis se
je prijavila samo Lovska družina Videm ob Ščavnici, kateri so bila dodeljena sredstva v višini
664 EUR. Glede na omejite iz razpisa, da je višina sredstev, ki pripada posameznemu
opravičencu, enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijeske dajatve v proračun Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici je Lovska družina Videm ob Ščavnici dobila sredstva v višini 664 EUR.
Ostala, v višini 66 EUR, so se porabila na podlagi postopka javnega naročanja za čistilno akcijo,
urejanje okolic in pobiranje smeti po občini.
041221 – Obramba pred točo
Za obrambo pred točo smo imeli v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici planirana sredstva
v višini 2.768 EUR. Obrambo pred točo izvaja Letalski center Maribor. Izvaja s posipanjem
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Storitev bi naj sofinancirala Ministrstvo za
kmetijstvo in 52 občin iz SV dela Slovenije. Skupna vrednost sofinanciranja občin v letu 2017
je bila 151.925 EUR, delež občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 1,82 % oziroma 2.937 EUR.
V letu 2017 smo Letalskemu centru Maribor za ta namen nakazali sredstva v višini 1.937 EUR.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Ta glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

3.096EUR
Plan = 3.142 EUR

Ta podprogram obsega zdravstveno varstvo rastlin in živali: kritje stroškov oskrbe zapuščenih
živali in financiranje prostora za oskrbo zapuščenih živali z območja občine Sveti Jurij ob
Ščavnici v zavetišču za male živali.
041110 - Zavetišče za zapuščene živali
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima z podjetjem Mala hiša d.o.o. iz Moravskih Toplic podpisano
pogodbo o zagotavljanju izvajanja oskrbe in namestitve zapuščenih živali za področje občine
Sveti Jurij ob Ščavnici. Po tej pogodbi občina mesečno plačuje najem enega boksa, v višin
180,11 EUR na mesec ter oskrbovalni dan za oskrbo najdene živali iz območja občine Sveti
Jurij ob Ščavnici. V letu 2017 smo za najem boksa nakazali 2.161 EUR. Za oskrbo dveh psa in
odvoz psa je bilo porabljenih 934 EUR.
1104 – Gozdarstvo
Ta glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje godne infrastrukture.
110490001 Vzdrževanja in gradnja gozdnih cest

12.157 EUR
Plan = 12.157EUR

Podprogram vzdrževanje in gradnja gozdnih cest vključuje gradnje, rekonstrukcije in
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.
041140 – Vzdrževanje gozdnih cest
Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter so
sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so javnega značaja. Sredstva
za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07) zagotavljajo lokalne
skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin, katerih višino predpiše Vlada Republike Slovenije
v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest in jih za vzdrževanje
gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov.
Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti. Sredstva pristojbin pa mora lokalna
skupnost nameniti izključno vzdrževanju gozdnih cest.
Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira organ, pristojen za odmero, pobiranje
in izterjevanje davkov, na način, določen za davek od dohodka iz kmetijstva. Za odmero,
plačevanje in vračanje pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje in
druga vprašanja postopka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
Tako je bil v letu 2017 direktni prihodek v proračun iz naslova pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest 5.932 EUR ter prihodek iz naslova ministrstva v znesku 5.602 EUR.
Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa
vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
Izvajalca vzdrževanja gozdnih cest za tekoče leto občina izbere po postopku zbiranja ponudb.
Nadzor nad izvajanjem pogodbe izvaja predstavnik Zavoda za gozdove.
V letu 2017 je vzdrževanje gozdnih cest izvedel Močnik Drago s.p.. Za ta namen smo v
proračunu leta 2017 porabili 12.157 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
To področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške
infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Pri delovanju in financiranju tega
področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o javnih cestah, zakon o varnosti
cestnega prometa, zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu,
Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah in Zakon o letalstvu.
1302 - Cestni promet in infrastruktura
Ta glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno
razsvetljavo.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

173.443 EUR
Plan = 183.100 EUR

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko
vzdrževanje cest in druge komunalne opreme za zagotavljanje prometne varnosti in
prevoznosti, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in ureditev grajenega
javnega dobra.
041301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest
To področje spada med obvezne gospodarske javne službe občine. Urejata ga Zakon o javnih
cestah in občinski Odlok o občinskih cestah ter iz teh predpisov izhajajoči pravilniki. Občinske
ceste so tako enakovredni del celovitega državnega cestnega omrežja in tako podležejo tudi
vsem predpisom, ki zadevajo varnost v cestnem prometu. Zato je vzdrževanje in upravljanje
občinskih cest odgovorna in zahtevna naloga občine. Na postavki se zagotovijo sredstva za
letno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih občinskih cest, ter objektov za odvodnjavanje.
Meseca oktobra 2016 je bila podjetju GMW d.o.o. iz Turjancev. podeljena koncesija za
izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja
zimske službe na občinskih cestah za obdobje petih let.
Vzdrževanje občinskih cest se izvaja v skladu z letnim programom. V letu 2017 je bilo za
namene rednega vzdrževanja občinskih cest z veljavnim proračunom planiranih 125.761 EUR,
ki so bila v celoti porabljena.
041302 – Zimska služba na občinskih cestah
Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba obsega sklop
dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa
v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled idr.)
lahko normalno odvijanje prometa ogroženo.
Zimska služba se izvaja v skladu z določili Zakona o cestah ZCes-1 (Ur. list RS št.109/2010),
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Ur. list RS št. 62 z dne 11.9.1998) ter Plana izvajanja zimske službe v občini Sveti Jurij ob
Ščavnici.

Za potrebe izvajanja zimske službe je bilo z veljavnim proračunom v letu 2017 planiranih
54.239 EUR, ki so bila porabljena v višini 47.682 EUR, kar predstavlja 87,9 %.
041303 – Drugi stroški tekočega vzdrževanja
Na postavki se zagotovijo sredstva za izvajanje drugih nalog s področja vzdrževanja občinskih
cest, vodenje banke cestnih podatkov… Za leto 2017 planirana sredstva, v višini 3.100 EUR,
niso bila koriščena.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

249.498 EUR
Plan = 283.592 EUR

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje ter povezani stroški kot so projektiranje,
odkupi,…).
041320 – Postavitev avtobusnih postajališč
Postavka je v letu 2017 vključevala izgradnjo dveh avtobusnih postajališč, za kar smo imeli
planirana sredstva v višini 12.000 EUR, ki niso bila koriščena.
041330 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Postavka vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. V letu 2017 so bili
poravnani trije računi za rekonstrukcijo LC388031 Dragotinci – Okoslavci, v višini 1.586 EUR
in JP 888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 5.026 EUR. Obe rekonstrukciji sta se
izvajali v letu 2016. V letu 2017 je bila izvedena rekonstrukcija JP 888012 Sovjak – Kutinci,
v višini 79.648 EUR, JP888560 odseka JP 888561 Jamna – Šijanec, v višini 29.141 EUR in JP
888390 odsek 888391 Slaptinci - vas, v višini 49.047 EUR. Izvedeno je bilo tudi investicijsko
vzdrževanje občinskih cest. Izvajalo se je na podlagi letnega programa, ki ga je pripravila
pristojna komisija. Občinska uprava je izvedla postopek javnega naročila, na podlagi katerega
je bil izbran najugodnejši izvajalec.
V letu 2017 je, kot najugodnejši ponudnik, dela izvajalo podjetje Pomgrad - CP d.d.. Nadzor
nad investicijskim vzdrževanjem je izvajal Sever Rudi s.p.. V ta namen so bila porabljenih
49.246,84 EUR.
Hkrati pa so se iz postavke investicijsko vzdrževanje občinskih cest financirale naslednje
rekonstrukcije:
• Preplastitev LC Blaguš-Rebro-Sovjak
8.384,94 EUR
• Sanacija gozdnega zemljišča in izvedba meteorenga odtoka
2.744,32 EUR
iz javne ceste in vodo hrama Sovjak
• Sanacija nosilnih tal ceste Zasadi – Murski Vrh
3.123,51 EUR
• Asfaltiranje ceste Zasadi – Murski vrh
12.686,54 EUR
• Rekonstrukcija JP Sovjak – Kutinci
7.216,20 EUR
041342 – Priprava projektne dokumentacije
Na omenjeni postavki se zagotavljalo sredstva za pripravo načrtov, projektne in druge
dokumentacije.
V letu 2017 smo za ta namen z veljavnim proračunom planirali sredstva v višini 6.900 EUR,
porabljena so bila v višini 1.647 EUR za izdelavo PZI dokumentacije za rekonstrukcijo
LC388031 Dragotinci – Okoslavci, v višini 976 EUR in pokopališko cesto, v višini 671 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

12.637 EUR
Plan = 17.896 EUR
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljavo,
ter izgradnjo novih odsekov javne razsvetljave.
041310 – Javna razsvetljava
Na območju občine je javna razsvetljava v naselju Sv. Juriju ob Ščavnici, na Jamni, na Stari
Gori, v Bolehnečicih, v Slaptincih in na Čakovi. V letu 2017 so bili izdatki za porabo električne
energije in omrežnino za javno razsvetljavo 12.637 EUR.
041315 – Javna razsvetljava
Za tekoča vzdrževalna dela na javni razsvetljavi in upravljanje z javno razsvetljavo je bilo v
letu 2017 porabljenih 3.513 EUR.
041391 – Investicije v javno razsvetljavo
Sredstva se namenjajo za investicije v javno razsvetljavo. Planirana so bila v višini 1.000 EUR,
vendar v letu 2017 niso bila koriščena.
14 GOSPODARSTVO
To področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanja in
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma in gostinstva. Pri
delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o
razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških
napravah za prevoz oseb ter Zakon o lokalni samoupravi.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Ta glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5.882 EUR
Plan = 115.882 EUR

Področje turizma je v občini Sveti Jurij ob Ščavnici ena izmed osrednjih področij razvojne
strategije, zato si prizadevamo, da bi z različnimi aktivnostmi prispevali k razvoju in
prepoznavnosti območja občine. V prvi vrsti je potrebno izdelati Razvojni program turizma za
območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Potrebno je zagotoviti infrastrukturne pogoje z
modernizacijo cest v turistične namene. Območje občine je potrebno povezati v tematske
turistične poti, jih opremila z usmerjevalnimi tablami in info panoji ter izdelati turistične
brošure s turističnimi informacijami.
Na podlagi izdelanega turističnega zemljevida in brošur se lahko turisti, rekreativci in
obiskovalci podajo po posamezni poti in sledijo usmerjevalnim tablam ter spoznavajo
značilnosti območja občine. Označene turistične poti na območju občine omogočajo poleg
podeželskega doživetja tudi dostop do različnih ponudnikov (turistične kmetije, vinotoči,
gostilne, bari,…) ter ogled kulturne (cerkve, domačije, kapelice, kužna znamenja,…) in naravne
dediščine (reka Ščavnica, Blaguško jezero…).

Poudarek je potrebno dati tudi kolesarskim potem saj s tem širimo turistično ponudbo.
Z izvedeno operacijo – izgradnjo in ureditvijo javne turistične infrastrukture – so ustvarjeni
pogoji za nadaljnji razvoj turizma in podeželja, ustvarjanja dodatne turistične ponudbe in
promocijo turističnega območja.
041416 – Promocija turizma v občini
V letu 2017 smo v proračun občine vključili projekt Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici, s katerim smo želeli evidentirati turistične potenciale, izdelati celostno ponudbo v
občini, urediti označevalne table turistične ponudbe v občini, izdelati promocijski material in
izvesti samo promocijo občine. Za ta namen smo imeli planirana sredstva v višini 5.000 EUR.
Ker ni bilo ustreznega razpisa za sofinanciranje projekta, projekt v letu 2017, ni bil izveden.
041420 – Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici
Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici je osrednji nosilec turizma v občini. Za njegovo
delovanje smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 1.911 EUR, ki so bila v celoti nakazana
turističnem društvu.
041421 – TIC Sveti Jurij ob Ščavnici
V okviru te postavke smo v letu 2017 planirali stroške v višini 1.323 EUR za delovanje TIC-a
Sveti Jurij ob Ščavnici, ki niso bila koriščena.
041422 – Pomurska turistična zveza
Za delovanje Pomurske turistične zveze, ki nudi informacije o letovanju v zdraviliščih, gostiščih
in turističnih kmetijah ter znamenitostih rekreaciji, izletih in prireditvah v Pomurju, smo imeli
v proračunu leta 2017, planirana sredstva v višini 343 EUR, ki niso bila nakazana, ker ni bil
posredovan zahtevek.
041424 – Društvo VTC 13
Vinsko turistična cesta 13 poteka od Mestnega Vrha čez Destrnik, Trnovsko vas, Juršince, Sv.
Jurij ob Ščavnici in se zaključi v Mali Nedelji. Društvo se ukvarja s promocijo vinogradništva,
vinarstva in drugih turističnih produktov iz navedenega območja.
Za članstvo v Društvu VTC 13 smo imeli v proračunu občine v letu 2017 planirana sredstva v
višini 274 EUR, ki niso bila nakazana, ker ni bil posredovan zahtevek .
041425 – Društvo Genuss am Fluss – Užitek ob reki
Blagovna znamka »Genuss am Fluss – Užitek ob reki« združuje ponudnike, ki skupno stopajo
na trg. Blagovna znamka je namenjena prepoznavnosti regije, povezovanju kulinarike, obrti ter
življenjskega sloga v regiji. Pripomore k večji prepoznavnosti izdelkov in storitev na trgu. Na
slovenski strani so k projektu pristopile občine Šentilj, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Razvojna agencija Slovenske gorice kot povezovalni člen med ponudniki. Za
članstvo v društvu smo v proračunu občine v letu 2017 zagotovili sredstva v višini 500 EUR.
Ker ni bil posredovan zahtevek, sredstva v letu 2017 niso bila nakazana.
041550 – Regionalna razvojna agencija
Na podlagi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, z dne 08.12.2015 in sklepa Razvojnega
sveta Pomurske regije, z dne 9.12.2015, o izboru pogodbenega partnerstva za opravljanje
splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020, ki so jo
podpisale partnerske institucije: Razvojni center Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija

d.o.o, Prleška razvojna agencija giz, Pora – Razvojna agencija Gornja Radgona in Organ
skupne občinske uprave Lendava ter soglasja župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, z dne
23.11.2015, da je za opravljanje splošnih razvojnih nalog v skladu z 18. členom ZSRR-2 za
območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici opredeljena Pora, razvojna agencija Gornja Radgona
je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sklenila z Javnim zavodom Pora, razvojna agencija Gornja
Radgona, pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v
programskem obdobju 2014-2020. Predmet pogodbe je sofinanciranje splošnih razvojnih
nalog na regionalni ravni na območju občine v letu 2017. Ključ delitve stroškov
sofinanciranja opravljanja splošnih razvojnih nalog med občinami za leto 2017 je bilo število
prebivalcev na dan 1.1.2017. Na podlagi obvestila MGRT je bil skupni pogodbeni znesek za
izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji za leto 2017 s strani MGRT 85.899, kar predstavlja
60 % sredstev. Pomurske občine morajo zagotavljati sofinanciranje v skupni višini najmanj
40 % sredstev, v skupni višini 85.899 EUR. Pogodbena vrednost, izračunana na podlagi
deleža števila prebivalcev ja tako za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2017 bila 1.531
EUR. Sredstva so bila v letu 2017 v celoti nakazana.
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za članarino v Pori Gornja Radgona, ki je bila s
strani države določena kot razvojna agencija za območje UE Gornja Radgona.
041561 – Turistično promocijski center Stara Gora
Z namenom povečevanja števila obiskovalcev, razvijanja turistične dejavnosti in promocije
lokalnih proizvodov želi občina dodatno razvijati turistično infrastrukturo na Stari Gori, ki je
že poznana izletniška točka občine. V proračunu leta 2017 se je predvidevala ureditev dela
kletnih prostorov v turističnem objektu Stara Gora 14 (bivša osnovna šola) za ureditev
večnamenskega prostora za namen pokušinj lokalnih vinskih, kulinaričnih in drugih produktov
ob obiskih izletniških skupin, za namen izvedbe določenih dogodkov, prireditev, itd. Del
prostorov se bo uredil kot prodajni prostor za prodajo lokalnih izdelkov (vin olja, izdelkov
domače obrti, sadja, itd.).
Projekt je bil konec leta 2016 prijavljen na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer,
Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, v letih 2016-2018, ki ga je objavila
Lokalna akcijska skupina Prlekija v novembru 2016. Dne 16.2.2017 smo s strani LAS Prlekija
prejeli sklep, da se vloga Občine z naslovom "Turistično promocijski center Stara Gora, odobri.
Vloga je bila prek predpisane aplikacije posredovana še v potrditev Agencije za kmetijske trge
in razvoj podeželja. Potrjena je bila s strani AKTRP, v jesenskih mesecih so se pričeli postopki
za izvedbo projekta.
V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo projekta.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
To področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem
naravne dediščine. Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno
upoštevati Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah ter
Zakon o ohranjanju narave.
1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Ta glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Plan =

650 EUR
2.135 EUR

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema
zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja
in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali
odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov
morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in
metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda,
zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih
pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o
varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.
041510 – Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci
Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci poteka na podlagi Medobčinske pogodbe o
sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 pomurskih
občin. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira investicijo v deležu 1,612 %. V proračunu
občine smo imeli v letu 2017 v ta namen planirana sredstva v višini 1.135 EUR, ki niso bila
koriščena.
041512 – Sanacija odlagališča Hrastje Mota
Projekt zapiranja odlagališča je v teku. Sanacija odlagališča Hrastje Mota, oziroma aktivnosti
povezane z odločbo o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Hrastje Mota št.: 354688/2003-37, z dne 13.04.2011 kot so: vzdrževanje in varovanje zaprtja odlagališča, izvajanje
meritev, redni pregledi stanja, izdelava letnih poročil). Aktivnosti na podlagi vsakoletnega
pisnega dogovora vodi upravljalec odlagališča Saubermacher Slovenija d.o.o. s katerim
občine solastnice sklene jo letno pogodbo. Za sanacijo odlagališča so zadolženi vsi lastniki
odlagališča. Delež Občine Sveti Jurij ob Ščavnici pri sanaciji odlagališča je 3,34 %. V letu
2017 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 650 EUR.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

34.287 EUR
Plan = 55.297 EUR

Podprogram obravnava financiranje gradnje malih čistilnih naprav ter storitev in gradenj
povezanih z odpadno vodo. Zajema tudi ureditev javnih kanalizacijskih sistemov in izgradnjo
čistilnih naprav, na območjih poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto
obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, oz. večjo od 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami,
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in zagotovljenim ustreznim čiščenjem komunalne
odpadne vode. V omenjeno območje spadata aglomeraciji Sv. Jurij ob Ščavnici (ID_AGLO
643) in Bolehnečici (ID-AGLO 660).
041520 – Ravnanje z odpadno vodo
Postavka ravnanje z odpadno vodo je bila z veljavnim proračunom za leto 2017 planirana v
višini 6.230 EUR, realizirana pa v višini 2.869 EUR oziroma 46,1 % planiranega. Obsegala je
provizijo za pobiranje takse za obremenjevanje voda v višini 1.633 EUR, izvajanje javnih
pooblastil za odvajanje in čiščenje, v višini 29 EUR in sredstva za pokrivanje neizterljivih

okoljskih dajatev, v višini 1.207 EUR. Obsega tudi storitve javne službe odvajanja in čiščenja
(vodenje katastra, izdajanje soglasij…), ki pa niso bila realizirana.
041525 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav
V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je po primerjavi finančnih okvirjev različnih
variant izkaza, da v določenih naseljih v občini ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema,
ampak je najbolj smiselno, da objekti svoje komunalne odpadne vode odvajajo preko
individualnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti
praznjenje. V tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje
individualnih čistilnih naprav na teh območjih. V letu 2011 je bil sprejeti Pravilnik o dodelitvi
sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 97/2011) in tako je bil na njegovi podlagi tudi v letu 2017 izveden javni razpis za
sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva iz tega naslova
so bila dodeljena osmim upravičencem, v višini 800 EUR, na upravičenca, v skupni višini 6.400
EUR.
041532 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode
Iz omenjene postavke se financira izdelava programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode ter izvedba storitev in gradenj povezanih z gradnjo javne fekalne
kanalizacije na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer je predvidena gradnja javne
kanalizacije.
V letu 2017 je bila zgrajena fekalna kanalizacija Jamna-Šijanec v višini 16.699,10 EUR ter
kanalizacija na veji pokopališče, kjer je bil zgrajen glavni zbirni kanal meteorne javne
kanalizacije v dolžini 60m, ki bo odvajal meteorne vode iz predvidenega parkirišča pri
pokopališču ter meteorne vode iz javne ceste Pokopališka. Vrednost projekta je 8.748,54 EUR,
dela pa je izvajalo podjetje GMW d.o.o. .
15029002 – Izboljšanje stanje okolja

449 EUR
Plan = 500 EUR

041505 - Čistilna akcija
Sredstva so se zagotavljale za izvedbo čistilne akcije na območju celotne občine Sveti Jurij ob
Ščavnici. Sredstva so bila porabljena za nabavo zaščitnih rokavic in za malico udeležencev
čistilne akcije. V letu 2017 je bila čistilna akcija izvedena v mesecu aprilu. Za ta namen smo
porabili 449 EUR.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
To področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost).
Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon
o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon
o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon ter Zakon o
stavbnih zemljiščih.

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Ta glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

0 EUR
Plan = 2.000 EUR

041605 – Priprava podatkov za register nepremičnin
Občina je dolžna v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, Uredbo o
določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis
vrednosti po podskupinah nepremičnin in Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb
Geodetski upravi RS enkrat letno sporočati podatke o namenski rabi zemljišč in zemljišč za
gradnjo stavb v register nepremičnin, za namen odmere davka na nepremičnine. Podatki o
namenski rabi zemljišč so znani iz prostorskih aktov, z evidenco zemljišč za gradnjo stavb pa
občina ne razpolaga, zato jo bo treba ustrezno pripraviti. Za ta namen smo imeli v letu 2017
planirana sredstva v višini 1.000 EUR, ki niso bila koriščena.
16029003 Prostorsko načrtovanje

0 EUR
Plan = 52.500 EUR

Glede na potrebe razvoja se v okviru tega podprograma pripravljajo podlage za sprejem novega
Občinskega prostorskega načrta. Ažurirati je potrebno tudi program opremljanja stavbnih
zemljišč.
041601 – Prostorsko planiranje SPRO, PRO
Proračunska postavka zajema:
- OPPN za Poslovno obrtno cono Grabonoš
V letu 2015 je bil sprejet Občinski prostorski načrt Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, s katerim se
je ob AC priključku Grabonoš spremenila namenska raba 7,53 ha kmetijskih zemljišč v stavbna
zemljišča za namen ureditve poslovno obrtne cone. Za območje je potrebno izdelati še občinski
podrobni prostorski načrt, katerega izdelava in sprejem se je izvedel v letu 2016.
– Spremembe Občinskega prostorskega načrta OPN
V letu 2015 sprejet Občinski prostorski načrt se je pripravljal in sprejemal dobrih 9 let. Na
občino pa je bilo vloženih že približno 60 novih vlog za spremembo namenske rabe. Ker se za
sprejem sprememb OPN-ja v skladu s postopki predpisanimi z Zakonom o prostorskem
načrtovanju predvideva vsaj 2 leti, se predvideva začetek postopka v letu 2017 in zaključek v
letu 2019.
V letu 2017 sredstva v ta namen niso bila koriščena.
041695 – Program opremljanja stavbnih zemljišč
Program opremljanja stavbnih zemljišč je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju treba
posodobiti vsaki 2 leti. Program je podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč in podlaga za
izračun in odmero komunalnega prispevka. V letu 2017 smo imeli v ta namen planiramo
sredstva v višini 2.500 EUR, ki še niso bila koriščena.
1603 – Komunalna dejavnost

Ta glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
16039001 Oskrba z vodo

171.489 EUR
Plan 302.860 EUR

Oskrba prebivalcev s pitno vodo v skladu s predpisi in na območjih s primerno gostoto
poselitve. Zagotavljanje kvalitetnejših in varnejših vodnih virov in obnova obstoječih
vodovodnih sistemov.
041608 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka za vodovod
V skladu s Sklepom o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za priključitev na javni
vodovod, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne
29.6.2016, se stranke, ki so se dolžne priključiti na javni vodovod, oprosti plačila komunalnega
prispevka, v primeru, da izvedejo postopke priključitve v roku 6 mesecev. Ker je komunalni
prispevek namenski prihodek za izgradnjo komunalne opreme, se v skladu s 6. členom Sklepa
o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod in 83. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju, oproščen znesek komunalnih prispevkov nadomesti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Nadomestitev v proračunu se izvede po
priključitvi stranke na javni vodovod.
V letu 2017 je bilo v ta namen porabljenih 33.577 EUR.
041611 – Obveznosti iz naslova vaških vodovodov
V tej postavki so zajeti stroški analiz vode vaških vodovodov (Rožički Vrh, Stanetinci), vodno
povračilo na podlagi izdanih vodnih dovoljenj občini za vaški vodovod Grabonoš, upravljanje
vaškega vodovoda Grabonoš s strani JP Prlekija d.o.o. (odgovorna oseba, HACCP) ter stroški
električne energije za črpališče Kraljevci in Rožički Vrh . Za ta namen so bila v letu 2017
planirana sredstva v višini 4.681 EUR, ki so bila v celoti porabljena.
041613 – Oskrba s pitno vodo
Sredstva se namenijo za financiranje storitev, povezanih z izvajanjem obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo in ne spadajo v obseg storitev javnih služb. Te storitve so
predvsem, vodenje katastra javne infrastrukture ter druge storitve po naročilu občine. Navedene
storitve izvaja praviloma izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Za
ta namen so bila v letu 2017 planirana sredstva v višini 4.954 EUR, ki so bila v celoti
porabljena.
041622 – Investicije v vodooskrbo
Na omenjeni postavki so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje skupnih objektov
vodovoda sistema C. V ta namen smo imeli planirana sredstva v višini 9.571 EUR, ki niso bila
koriščena, ker sistem C še ni bil predan v upravljanje.
041624 – Investicije v javni vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje gradenj, nadzora, pripravo projektne
dokumentacije ter druge storitve in dokumentacijo, za nabavo opreme na objektih javnega
vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici skladno s predlogi izvajalca javne službe. Gradnje pomenijo

izgradnjo novih vodovodov, prevezave in preureditev za povezavo vodovoda Sveti Jurij ob
Ščavnici in z njimi povezane storitve, izvedbo priključnih mest, prevezavo uporabnikov na nov
sistem, izvedbo glavnih merilnih mest, kar je povezano z prevzemom vaških vodovodov.
V letu 2017 je bil izgrajen vodovod ob rekonstrukciji JP Jamna Šijanec, v višini 10.391,63 EUR
in vodovod Rožički Vrh, vzhod, odsek RV-7, v višini 23.731,90 EUR. Z izgradnjo javnega
vodovoda v dolžini 505m je omogočena priključitev 13-tih objektov na javni vodovod in
zgotovljena požarna varnost. Dela je izvajalo podjetje HS gradnje d.o.o..
Izvedena so bila priključna mesta v območju naselij Rožički Vrh, Stanetinci in Grabonoš, kjer
so se izvajale priključitve uporabnikov na novo zgrajeni javni vodovod sistema C, v skupni
višini 41.342 EUR.
Iz konta investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici se je financirala
ureditev omarice v vodohranu Sovjak ter opravil se je letni pregled in preizkus hidrantnega
omrežja v občini, v skupni višini 4.312 EUR.
041625 – Investicije vodooskrba Pomurja – sistem C
Zaradi celovitega pristopa k zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju občine
ta postavka vključuje izgradnjo pretežnega dela vodovodnega omrežja (primarnega in
sekundarnega). Investicija v samo izgradnjo se je pričela konec leta 2013. Ker je izgradnja
vključena v projekt vodooskrbe Pomurja, C sistem, aktivnosti potekajo od leta 2008 le na nivoju
projektiranja, vodenja koordinacije in priprave investicijske dokumentacije v sodelovanju z
ostalimi udeleženci v projektu na vseh nivojih, vključno z Ministrstvom za okolje, je predviden
le plačilo koordinacije. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici z ozirom na predvidene dolžine
cevovodov projekt financira v različnih sporazumno dogovorjenih deležih z ozirom na njihovo
funkcijo in planirano porabo. Tako je projekt po posameznih postavkah realiziran kot sledi:
- drugi operativni odhodki sistema C, v višini 17.189 EUR,
- izgradnjo sistema C, v višini 7.676 EUR,
- investicijski inženiring, v višini 4.078 EUR.
Na projektu se izvajajo odprave pomanjkljivosti in nujna dela, ki so potrebna za njegovo
funkcionalno delovanje predvsem na skupnih objektih - vodnih virih in vodohranih. Sistem še
ni predan v poslovni najem izvajalcu javne službe in zaradi neuveljavljene skupne cene nima
urejenih virov financiranja.
Za celoten projekt vodooskrbe Pomurja – sistem C smo v letu 2017 namenili 28.943 EUR.
041626 – Izvajanje javnih pooblastil – vodooskrba
Sredstva se namenijo za financiranje storitev izvajanja javnih pooblastil (projektni pogji,
soglasja, …), ki jih izvaja Javno Podjetje Prlekija d.o.o. na podlagi odloka in sklenjene pogodbe.
Realizacija v letu 2017 je bila 1.407 EUR.
041628 – Storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokrivanja v ceni
Sredstva se

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.640 EUR
Plan = 32.730 EUR

Ta podprogram obsega urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
041630 – Električna energija – pokopališče
Ta postavka vključuje porabo električne energije v mrliški veži in javno razsvetljavo na
pokopališču. Za ta namen je bilo porabljenih 1.143 EUR.
041631 – Ostali stroški pokopališča
Ta postavka vključujeta vse stroške, ki so povezani z vzdrževanjem mrliške veže (porabo vode
in drugi potrošni material ) in ostalimi stroški pokopališča (servisiranje gasilnih aparatov in
drugi material potreben za vzdrževanje pokopališča). V letu 2017 so bili ti stroški 2.448 EUR.
041633 – Kontejnerski odvoz smeti
V letu 2017 smo za kontejnerski odvoz smeti ter za odvoz odpadnih sveč porabili 6.675 EUR.
041634 – Investicije na pokopališču
Za investicije na pokopališču smo v letu 2017 planirali sredstva v višini 16.000 EUR za
ureditev žarnega zidu. Investicija v letu 2017 ni bila izvedena.
041635 – Urejanje pokopališč in košnja trave
Postavka urejanje pokopališča in košnja trave obsega servis in vzdrževanje kosilnic, nabavo
rezervnih delov za kosilnice in drugega potrošnega materiala za pokopališče ter gorivo za
potrebe košnje. V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 374 EUR.
16039005 – Druge komunalne dejavnosti

1.411 EUR
Plan = 4.253 EUR

Podprogram se nanaša na stroške urejanja okolja, novoletno krasitev naselij in izobešanje
zastav.
041632 – Stroški urejanja okolja
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje zelenic in
rastlinja v lokalnem središču ter nabavo drobnega orodja. Za ta namen je bilo v letu 2017
porabljenih 1.041 EUR.
041636 – Novoletna okrasitev
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za nabavo in vzdrževanje novoletne okrasitve.
V letu 2017 smo za vzdrževanje novoletne okrasitve porabili 370 EUR.
041637 – Stroški izobešanja zastav
Za državne in občinske praznike je potrebno izobesiti zastave V letu 2017 planiranih sredstev
v višini 200 EUR nismo uporabili, ker so zastave izobešali delavci zaposleni v programu javnih
del.
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ta glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
področju.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

2.457 EUR
Plan = 4.253 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici skrbi za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječega
stanovanjskega fonda. V sklopu tega podprograma namenjamo sredstva za plačilo zavarovalnih
premij za objekte v lasti občine Sveti Jurij ob Ščavnici, sredstva za plačilo upravniških storitev
izbranemu upravniku na podlagi Pogodbe o opravljanju upravniških storitev večstanovanjskih
stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju občine Sveti Jurij ob
Ščavnici. S to pogodbo lastnik ureja vsa medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se nahajajo
na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Del sredstev pa je namenjenih tudi za vzpostavitev
evidenc občinskih objektov po novi zakonodaji - stroške vzpostavitve etažne lastnine.
041674 – Upravljanje s stanovanji
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je bila v letu 2017 lastnik dveh stanovanj v Vidmu 6 in štirih
stanovanj na Stari Gori 13 in 14. Z občinskimi stanovanji upravlja Stanovanjsko komunalno
podjetje Gornja Radgona. V letu 2017 smo v ta namen porabili 755 EUR.
041674 – Oblikovanje rezervnega sklada
Za stanovanja v lasti občine je pri upravljalcu občinskih stanovanj, v skladu s 41. in 44. členom
Stanovanjskega zakona, oblikovan poseben rezervni sklad . Sredstva rezervnega sklada je
mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so
predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v
te namene najetih posojil. V letu 2017 smo v stanovanjski sklad za stanovanja v lasti občine
vplačali 1.620 EUR .
041676 – Ostali stroški vzdrževanja stanovanj
Iz te postavke se črpajo izdatki za manjša vzdrževalna dela oziroma opravljene storitve, ki ne
morejo biti predmet črpanja rezervnega sklada ter stroški električne energije, kurjave in vode
za prazna stanovanja v lasti občine. V letu 2017 smo v ta namen porabili 82 EUR.
041677 – Stroški prodaje stanovanj
V tej postavki so zajeti stroški priprave javnega razpisa za prodajo stanovanj ter stroški objave
v časopisu Prepih. V letu 2017 odhodkov v ta namen ni bilo.
1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
Ta glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

7.420 EUR
Plan = 35.000 EUR

V tej postavki so sredstva namenjena operativnim odhodkom kot so geodetske odmere, cenitve
nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškoknjižnih zadev. Vsi našteti stroški pa so podlaga za
izvedbo planiranih investicij občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
041683 – Geodetske odmere zemljišč
Sredstva se namenjajo za izvedbo geodetskih storitev. V letu 2017 so bile plačane naslednje
geodetske storitve:
• odmera ceste v naselju Sovjak, Grabonošu, Dragotincih, Kraljevcih in Jamni in
• izdelava geodetskega načrta za Posojilnico.
V ta namen so bila v letu 2016 porabljena sredstva v skupni višini 5.820 EUR.
041693 – Ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš
V okviru navedene postavke so se v letu 2017 planirali postopki in aktivnosti za ureditev
poslovno obrtne cone Grabonoš. Za ta namen je bilo predvidenih 3.000 EUR. Porabljena so bila
v višini 1.600 EUR za izdelavo DIP-a za Poslovno obrtno cono Grabonoš.
16069002 Nakupi zemljišč

4.639 EUR
Plan = 24.450 EUR
Operativni stroški, ki so potrebni za doseganje cilja načrtovanih investicij Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici.
041684 – Nakup zemljišča
Postavka nakupi zemljišč je planirana v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Iz postavke so se v letu 2017
pokrivali izdatki za nakup zemljišča za projekt izgradnja pločnika in sanacijo vozišča na R2
439/1305 Videm – Senarska, skozi naselje Blaguš, v dolžini 1,014 km.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
To področje proračunske porabe zajema določne programe na področju primarnega in
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pri delovanju in financiranju
tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o lekarniški dejavnosti.
1702 Primarno zdravstvo
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih
dejavnosti.
17069001 Dejavnost zdravstvenih domov
Plan =

0 EUR
2.087 EUR

041730 – Sofinanciranje investicij v ZD Gornja Radgona
ZD Gornja Radgona so se v letu 2017 iz proračuna občine zagotavljala sredstva za delno
prenovo in nadzidavo zdravstvenega doma. Projekt bi se financiral iz sredstev zdravstvenega
doma v višini 500.000 EUR, za preostali del v višini 150.000 EUR pa bi se najel kredit za dobo

10. let in bi ga pokrivale občine. Delež sofinanciranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 13,91
%, kar je za občino Sveti Jurij ob Ščavnici predstavljalo 2.087 EUR/leto za dobo 10 let.
ZD Gornja Radgona v letu 2017 s prenovi in nadzidavo ni pričel, zato sredstva niso bila
koriščena.
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Ta glavni program vključuje sredstva za izvajanje preventive v zdravstvenem varstvu .
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
0 EUR
Plan = 2.500 EUR
041735 – Nakup medicinskih pripomočkov
V proračun občine smo v letu 2017 planirali nakup avtomatskega defibrilatorja v višini 2.500
EUR iz naslova donacijskih sredstev Pomurskih lekarn. Defibrilator je Pomurska lekarna
donirala PGD Sovjak, z društvom je bila sklenjena tudi donacijska pogodba.
1707 – Drugi programi na področju zdravstvenega varstva
Ta glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

43.193 EUR
Plan = 43.441 EUR

V podprogram sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi.
041701 – Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina
V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. list RS 72/06 – UPB 3 ) je občina dožna za občane, ki nimajo nobenih dohodkov oziroma
njihovi dohodki ne dosegajo v zakonu opredeljenega cenzusa, plačevati mesečni prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje oseb. V letu 2017 je bil mesečni pavšalni znesek na
zavarovanca 31,36 EUR. V povprečju je občina plačevala prispevek za 111 zavarovancev na
mesec, kar je za 8,8 % več kot v letu 2016. V letu 2017 je bil izdatek v ta namen v višini 41.616
EUR.
041711 – Cepljenje dečkov proti HPV
S spremembo proračuna za leto 2017 smo v proračun vključili postavko cepljenje dečkov - 6.
razredov osnovne šole proti humanim papiloma virusom (HPV). Humani papiloma virusi so
virusi, ki povzročajo 70 % primerov raka materničnega vratu in 90 % primerov genitalnih
bradavic. So tudi pomembni povzročitelji rakov glave in vratu, predvsem pri mlajših osebah.
Okužba s humanim papiloma virusom je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu
in tudi Sloveniji. Okužbe HPV in njihove posledice uspešno preprečujemo s cepljenjem.
Cepljenje deklic proti navedeni okužbi je že vključeno v nacionalni program cepljenj, dečkov
pa še ne, zato je bilo potrebno sredstva zagotoviti iz drugih virov. Uspešno cepljeni morajo
prejeti dve dozi cepiva v razmaku šest mesecev. Cepljenje z enim odmerkom stane 65
EUR/osebo. V ta namen smo planirali sredstva, v višini 1.040 EUR.

V letu 2017 je bilo cepljenih 13 dečkov za kar smo ZD Gornja Radgona nakazali 845 EUR.
17079002 Mrliško ogledna služba
Plan =

819 EUR
819 EUR

Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško
pregledne službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške
odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s
strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah.
041702 – Mrliško ogledna služba
Na osnovi Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o
pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe je občina dolžna pokrivati stroške mrliško
ogledne službe. V okviru te službe se plačuje mrliški ogled pokojnika, sanitarna obdukcija ter
stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica
policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. V letu 2017 je bilo
opravljenih 11 mrliških ogledov, za kar je bilo porabljenih 731 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
To področje proračunske porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in
financiranje posebnih skupin, kot so veteranske, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in
druge posebne skupine. Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je
potrebno upoštevati Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o varstvu
kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o
knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubitelje kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o
društvih, zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih
skupnostih ter Zakon o športu.
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Ta glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
18029001 Nepremična kulturna dediščina

40.853 EUR
Plan = 46.835 EUR

Podprogram vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
041818 – Obratovanje KD
V okviru te postavke so zajeti tekoči stroški povezani z obratovanjem KD. To so stroški čiščenja
objekta, izvajanje varnosti pri delu, varovanje in javljanje požara, električne energije,
ogrevanja, porabe vode, dimnikarskih storitev, odvoza odpadkov, telekomunikacij, vzdrževanja
objekta in ostali stroški objekta, upravljanje z objektom in zavarovanje objekta ter nabava
opreme za KD. V letu 2017 smo imeli v ta namen planirane izdatke v višini 25.220 EUR,
realizacija pa je bila 20.221 EUR.

041819 – Obratovanje KPC
V okviru te postavke so zajeti tekoči stroški povezani z obratovanjem KPC. To so stroški
čiščenja objekta, izvajanje varnosti pri delu, varovanje in javljanje požara, električne energije,
ogrevanja, porabe vode, dimnikarskih storitev, odvoza odpadkov, telekomunikacij, vzdrževanja
objekta in ostali stroški objekta ter upravljanje z objektom in zavarovanje objekta. V letu 2017
smo imeli v ta namen planirane izdatke v višini 22.922 EUR, realizacija pa je bila 13.771 EUR.
1803 – Programi v kulturi
Ta glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe
v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije arboretume ipd.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo

30.120 EUR
Plan = 29.209 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je soustanoviteljica Javnega zavoda knjižnica Gornja Radgona,
v okviru katere se izvaja tudi knjižnična dejavnost. Občina s proračunskimi sredstvi sofinancira
stroške dela zaposlenih, materialne stroške delovanja, nakup knjižnega gradiva ter sredstva za
investicije in investicijsko vzdrževanje v višini ustanovitvenega deleža (13,91%).
041805 – Knjižnica Gornja Radgona
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je poleg občin Apače, Gornja Radgona in Radenci
soustanoviteljica Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. Delež sofinanciranja občine Sveti
Jurij ob Ščavnici je 13,94 %.V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je občina dolžna pokrivati
materialne stroške delovanja zavoda, stroške plač in druge izdatke zaposlenim ter nakup
knjižničarskega gradiva. V letu 2017 smo zagotavljali sofinanciranje zavoda v skladu s planom
javnega zavoda. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2017 nakazali Knjižnici Gornja
Radgona za stroške dela 15.178 EUR, za materialne stroške 5.257 EUR, za nabavo
knjižničnega gradiva 6.571 EUR in za investicijsko vzdrževanje in sicer krovsko kleparska dela,
v višini 2.204 EUR, skupaj 29.209 EUR.
18039003 Ljubiteljska kultura

21.478 EUR
Plan = 21.478 EUR

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov
ljubiteljskih kulturnih društev s smeri dviga kakovosti izvajanja programov.
041807 – Sofinanciranje programov kulturnim društvom
Sofinanciranje programov kulturnim društvom v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici poteka na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in ZKD na področju ljubiteljske kulture
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS št. 5/12) in Letnega programa kulture (LPK),
ki ga sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna. Za uresničevanje javnega interesa v kulturi
občina vsako leto izvede Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti letnega programa ljubiteljske
kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Konec leta 2017 je bil objavljen razpis. Z njim so bila
dodeljena sredstva, v višini 17.499 EUR, naslednjim izvajalcem:
1.731,80 EUR,
- Ljubiteljsko dramsko društvo Sv.Jurij ob Ščavnici

-

Likovno kulturno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici
Pevsko društvo, Mešani pevski zbor Sv. Jurij ob Šč.
Kulturno glasbeno društvo Dežurni krivci
Folklorno društvo Sv.Jurij ob Ščavnici
Kulturno društvo godba na pihala Sv. Jurij ob Šč.
ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici
Kulturno društvo ljudskih pevk Sv. Jurij ob Šč.
Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine
Literarno kulturno ljubiteljsko društvo Sv.Jurij ob Šč.
Društvo za ohranjanje tehnične, kulturne in premične dediščine
Mladinski klub Čebela

1.080,88 EUR,
842,52 EUR,
1.887,29 EUR,
1.133,84 EUR,
3.963,35 EUR,
991,37 EUR,
1.107,84 EUR,
882,73 EUR,
2.057,84 EUR,
1.175,64 EUR,
643,90 EUR.

V Pravilniku ima prednostni pomen delovanje, sodelovanje, nastopi, predstavitve,… kulturnih
društev v domači občini, zato se finančna sredstva ne dodeljujejo društvom izven občine.
Interes občine je, da na svojih prireditvah vključuje v programe godbo na pihala, zato se plačuje
honorar za kapelnika godbe na pihala, določen v Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev
in Zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
041808 – Ostalo na področju kulture
V okviru postavke sofinanciramo projekte, ki jih izvaja Sklad za ljubiteljsko dejavnost Gornja
Radgona ter ostale programe na področju kulture, za katere niso predvidene posebne postavke.
Na tej postavki se zagotavljajo tudi 13,91 % delež sredstev Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za
sofinanciranje 40% stroškov dela ene delavke Javnega sklada RS Slovenije, Izpostava Gornja
Radgona.
V letu 2017 smo sofinancirali srečanje odraslih folklornih skupin, v višini 774,81 EUR, ki se je
odvijalo v KUS-u Sveti Jurij ob Ščavnici in območno revijo »Čriček poje« - območno srečanje
otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na območju UE Gornja Radgona in je bila v
mesecu aprilu v OŠ Gornja Radgona, v višini 395,34EUR. Za sofinanciranje plače delavke
Sklada za ljubiteljsko dejavnost Gornja Radgona je bilo nakazanih 2.808,38 EUR. V letu 2017
je bilo skupaj v ta namen porabljenih 3.979 EUR.
18039005 Drugi programi v kulturi

7.299 EUR
Plan = 7.306 EUR

Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme javnih zavodov, pridobitev novih prostorskih zmogljivosti.
041809 – Kulturni dom – el. energija
Ta postavka obsega porabo električne energije v starem kulturnem domu. V letu 2017 smo
porabili v ta namen 649 EUR.
041810 – Stroški proslav, sprejemov
V letu 2017 smo iz te postavke financirali novoletni sprejem župana, pogostitev ob kulturnem
prazniku, sprejem odličnjakov in uspešnih učencev, druge sprejeme in prireditve na občini in
KUS (Plakete in grb občine, 100 let majniške deklaracije in Anton Korošec, 200. letnica rojstva
Davorina Trstenjaka, Pogostitev oskrbovancev doma starejših ….), v skupni višini 6.650 EUR.

1804 – Podpora posebnim skupinam
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij,
verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romskih skupnosti ter drugih posebnih skupin.
180490001 Programi veteranskih organizacij

4.603 EUR
Plan = 4.022EUR

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo
projekte, namenjene predvsem obujanju tradicije, obeleževanju zgodovinskih dogodkov in
tem povezanih dogodkov.
041820 – Združenje borcev NOB
Za delovanje tega združenja je bilo namenjenih 482 EUR. V leto 2017 smo nakazali 391 EUR.
18049004 Programi drugih posebnih skupin

4.121 EUR
Plan = 3.631 EUR

Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup
opreme javnih zavodov, pridobitev novih prostorskih zmogljivosti.
V okviru tega podprograma se financirajo naslednja društva:
• 041831 – Društvo upokojencev Sv. Jurij ob Ščavnici
• 041834 – Karitas Sv. Jurij ob Ščavnici
• 041835 – VRŠD Kraljevci-Kočki Vrh
• 041841 – Ostala društva
Motoristični klub Jurjovski zmaji

982 EUR
1.685 EUR
482 EUR
482 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
18059001 Programi športa

105.719 EUR
Plan = 114.382 EUR
Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga
sprejme občinski svet:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok, posebna pozornost je namenjena učenju
plavanja
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje
temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno
pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov.

Poleg tega se sofinancirajo tudi programi kakovostnega in vrhunskega športa, rekreacija
odraslih , spodbujanje prireditev, ki bi vključile cim več prebivalstva v športne aktivnosti ter
razvojne in strokovne naloge v športu.
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje društev, sredstva za nabavo
športne opreme ter sredstva za športno infrastrukturo.
041862 – Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
Z II. rebalansom 2016 smo v proračun uvrstili projekt Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ
Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se je izvajal v letih 2016 in 2017. V letu 2017 smo imeli za
izvedbo projekta planirana sredstva v višini 86.194 EUR. Nogometno igrišče pri Osnovni šoli
Sveti Jurij ob Ščavnici je edino javno nogometno igrišče v občini, vendar še to ni ustrezno
urejeno. Neustrezno igrišče predstavlja največ težav nogometnim klubom, ki tukaj igrajo
domače tekme v ligaških tekmovanjih, pa tudi drugim uporabnikom (Osnovna šola itd.). Pod
takšnimi pogoji trenirajo in igrajo dvakratni državni prvaki (2014 in 2015) in letošnji podprvaki
v malem rekreativnem nogometu KMN Videm – Gostilna pri Maji. Občina je zato v proračun
vključila projekt ureditev igrišča za vse zainteresirane uporabnike, in sicer ureditev podlage,
ureditev zelenice z namakanjem in ureditev razsvetljave igrišča.
Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport RS za ureditev športnih
objektov. Iz tega vira so nam bila konec leta 2017 odobrena sredstva v višini 21.227 EUR,
nakazana so bila v sredini meseca februarja 2018.
Konec leta 2017 je bil projekt v celoti zaključen za kar smo porabili 77.531 EUR.
041880 – Sofinanciranje programov športnim društvom
Financiranje programov športnim društvom poteka na osnovi Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS 33/10 in 40/12) ter
letnega programa športa, ki ga sprejme občinski svet ob sprejetju proračuna. V prvem četrtletju
2017 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2017. Na razpis je prispelo deset vlog . Sredstva, v višini 28.188 EUR, so
bila dodeljena naslednjim društvom in fizičnim osebam:
• Vrtec Sonček, program Zlati sonček
880 EUR
• OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, Šolsko športno društvo
2.323 EUR
• Strelsko društvo Janko Jurkovič
7.871 EUR
• Ženski rokometni klub Millennium
6.305 EUR
• Športno društvo Videm
4.434 EUR
• Športno društvo Slaptinci
1.445 EUR
• Twirling klub Sveti Jurij ob Ščavnici
1.138 EUR
• Strelski klub 31
1.774 EUR
• Rokometni klub Arcont
1.100 EUR
• Kukovec Mihael, Kraljevci 16 a, Sveti Jurij ob Ščavnici
918 EUR.
19 IZOBRAŽEVANJE
To področje porabe 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. Pri delovanju in financiranju tega področja
proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi

potrebami, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnaziji in Zakon
o lokalni samoupravi.
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Ta program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter
za izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu
občine.
19029001 – Vrtci
Plan =

350.743 EUR
371.738 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je ustanoviteljica Javnega zavoda osnovna šola Sveti Jurij ob
Ščavnici, v okviru katerega deluje enota vrtca. Na tej podlagi zagotavlja sredstva za izvajanje
programov predšolske vzgoje, skrbi za materialne pogoje ter zagotavlja sredstva za izvajanje
dodatnih programov in projektov.
041910 – Refundacija drugim vrtcem
041911 – Razlika v ceni programa v vrtcu in plačili staršev – zunanji vrtci
V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva v višini razlike med ceno
programov in plačilom staršev tudi vrtcem, ki nimajo sedeža v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici,
za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini 25.917 EUR in na postavki Razlika v ceni
programa v vrtcu in plačili staršev-zunanji vrtci 48.680 EUR . Na dan 31.12.2017 smo imeli v
zunanjih vrtcih 23 otrok, kar je isto kot v letu 2016 in sicer v Gornji Radgoni (1), Radencih
(11), Cerkvenjaku (3), Mali Nedelji (2), Cezanjevcih (1), Lenartu (1), Cankova (2), Trebnje
(1 ) in Koper (1).
041916 – Vrtec »Sonček«, Sveti Jurij ob Ščavnici
Na podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med
ceno programov in plačilom staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil
za otroke. Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici pripravi finančni načrt za Vrtec Sonček, na
podlagi katerega se izračuna ekonomska cena za programe v vrtcu v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in se posreduje v sprejem občinskemu
svetu. Ekonomska cena je osnova za zaračunavanje storitev staršem in občini. Na koncu leta
osnovna šola pripravi poročilo, na osnovi katerega se nato uskladijo postavke. V ta namen smo
v proračunu občine za leto 2017 oblikovane naslednje postavke in zneske:
Plan
Realizacija
2017 v EUR
2017 v EUR
• 40250403 – Zavarovanje vrtca
1.568
1.236
• 41192101 – Plačilo razlike med ceno programov
204.395
202.150
v vrtcih in plačila staršev
• 41330006 – Plača in dr. stroški za zaposlene v vrtcu
54.759
51.262
• 41330007 – Dodatna strokovna pomoč otrok s posebnimi
1.101
880
potrebami
• 41330008 – Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanje
4.411
2.208
• 41330026 – Sindikalni zaupnik v vrtcu
125
76
• 41330203 – Materialni stroški vrtca
15.809
15.809

•

41330232 – Posebni projekti v vrtcu

1.173

1.101

V mesecu decembru 2017 smo skupaj z OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici opravili uskladitev sredstev
za vrtec Sonček za leto 2017. Ugotovljeno je bilo, da so bili stroški, na osnovi dejanske
realizacije, nižji . Na posameznih postavkah je sicer prišlo do prekoračitev, vendar so bile šoli,
na podlagi vloge, odobrene prerazporeditve.
Zavarovanje vrtca - Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima vrtec Sonček zavarovani pri
Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma,
steklo in odgovornosti zaposlenih, v skupni višini 1.236 EUR.
Na podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med
ceno programov in plačilom staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil
za otroke. Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici pripravi finančni načrt za Vrtec Sonček, na
podlagi katerega se izračuna ekonomska cena za programe v vrtcu v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in se posreduje v sprejem občinskemu
svetu. Ekonomska cena je osnova za zaračunavanje storitev staršem. Občini šola zaračunava
storitev na osnovi mesečnega zahtevka po posameznem namenu, po dejanski realizaciji. V letu
2017 smo vrtcu nakazali naslednja sredstev a za:
•
•
•

41330006 – Plača in dr. stroški za zaposlene v vrtcu
41330203 – Materialni stroški vrtca
41192101 – Plačilo razlike med ceno programa v
v vrtcih in plačilom staršev.

51.262 EUR
15.809 EUR
202.150 EUR

Na dan 01.09.2016 je bilo v Vrtec sonček vpisanih 100 otrok, na dan 01.09.2017 pa 102 otrok.
V skladu s Sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu Sonček je bilo v šolskem letu 2016/2017
zaposlenih 19,23 delavcev in v šolskem letu 2017/2018 18,02 delavca. Vzgoja in varstvo otrok
se je v letu 2017 izvajala v 6. skupinah. V 3. skupinah so otroci prvega starostnega obdobja, v
3. skupinah pa otroci druga starostnega obdobja. Predšolska vzgoja se odvija na lokaciji Vrtca
Sonček (3. oddelki) in OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici (3. oddelki). Predšolska vzgoja se je v
proračunskem letu 2017 financirala v obdobju od 1.1. do 31.08.2017 iz državnega proračuna
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v deležu 3,47 %, občinskega proračuna Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 65,16 % in drugih občin v deležu 8,01 %, prispevek staršev je
bil v deležu 22,72 % in tržne dejavnosti v deležu 0,64 %. V obdobju od 01.9. do 31.12.2017 je
bil delež iz državnega proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v deležu 5,06
%, občinskega proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 60,05 % in drugih občin v
deležu 11,41 %, prispevek staršev v deležu 22,84 % in tržne dejavnost v deležu 0,64 %.
Dodatna strokovna pomoč otrok s posebnimi potrebami - Na podlagi Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih z opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS št.
27/14) in izdanih odločb št. 964-361-1181/2015-12, z dne 5.6.2015 (1ure) s strani Zavoda RS
za šolstvo, OE Murska Sobota ima OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici v skladu 11. Člena Pravilnika o
sistematizaciji delovnih mest sistematizirano delovno mesto »specialni inrehabilitacijski
pedagog« (1 ur). Za ta namen so bila šoli nakazana sredstva v višini 880 EUR.
Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanje - Na podlagi Zakona o urejanju trga dela ,
(Uradni list RS št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 100/13, 42/14 – ZPDZC1, 47/15 – ZZSDT, 55/17), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Pravilnika o

izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS št. 96/13, 84/15,67/16, 55/17) se
je OŠ za vrtec Sonček v letu 2017 prijavlja na Javno povabilo za izbor programov javnih del
za leto 2017 Zavoda RS za zaposlovanje. Prijavila se je na program »«Informator - IV. stopnje
izobrazbe».. Občina, kot naročnik, zagotavlja, da za izvajanje javnega dela obstaja javni interes,
krije stroške razlike do plače udeležencem programa, določenega v skladu s 52. členom ZUTD,
v višini 25 % za december 2016 in 15 % za obdobje januar-november 2017, ½ regresa za letni
dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače izdatke za prispevke
za socialno varnost v skladu z zakonom, ki urejajo prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo
upoštevajo minimalno plačo. V ta namen so bila v proračunu občine planirana sredstva v višini
4.411 EUR, dejansko porabljena pa so bila v višini 2.208 EUR.
Sindikalni zaupnik v vrtcu – Na podlagi 113. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v RS ter 7. člena Dogovora o ugotavljanju plačila ur za sindikalno delo se do
49 zaposlenih letno zagotovi 65 ur po naslednji vrednosti ure:
• 7,46 EUR sindikalnim zaupnikom z visoko izobrazbo,
• 6,71 EUR sindikalnim zaupnikom z višjo izobrazbo,
• 5,96 EUR za vse ostale sindikalne zaupnike.
Sindikalnim zaupnikom se zagotovi plačilo dvakrat letno in sicer:
- do konca meseca aprila tekočega leta
- do konca meseca oktobra tekočega leta.
V Javnem vzgojen izobraževalnem zavodu OŠ Sv. Juriji ob Ščavnici deluje sindikat SVIZ OŠ
Sv. Jurij ob Ščavnici, v katerega je vključenih 41 zaposlenih od tega 13 zaposlenih v vrtcu
Sonček in 28 delavcev v osnovni šoli. Za ta namen smo v letu 2017 planirali sredstva v višini
nakazali 125 EUR, nakazana pa so bile v višini 76 EUR.
Posebni projekti v vrtcu - V tej postavki je zajeto financiranje posebnih programov ob tednu
otroka v mesecu oktobru in obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru ter pogostitev
ob 250 let OŠ in 50 let vrtca. Za posebne projekte v vrtcu smo imeli v letu 2017 planirana
sredstva v višini 1.173 EUR. Na osnovi izstavljenih zahtevkov OŠ smo za ta namen nakazali
1.101 EUR.
041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje
Na tej postavki so predvidena sredstva za dograditev vrtca v Sv. Jurij ob Ščavnici. V tej postavki
je bila planirana dokončna realizacija pogodbe za izdelavo PGD in PZI projektne
dokumentacije za novogradnjo dodatnih štirih enot vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici ter pridobitev
gradbenega dovoljenja. V letu 2016 je bila izdelana PGD dokumentacija in pridobljeno je bilo
gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je bil izdelan izračun energetske učinkovitosti (PHPP), v
višini 1.424 EUR. V letu 2018 bo izdelana še PZI dokumentacija ter se bo pristopilo k projektu
izgradnje vrtca.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju.
19039001 Osnovno šolstvo

62.136 EUR
Plan = 73.123 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici. V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja
ter pogodbo o sofinanciranju dejavnosti med občino in osnovno šolo se iz sredstev lokalne
skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:
• sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge
materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
• sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
• sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in
glasbenim šolam,
• sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
• sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje
odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.
041930 – Zavarovanje OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima Osnovno šolo Sveti Jurij ob Ščavnici zavarovani pri
Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma,
steklo in odgovornosti zaposlenih, v skupni višini 3.349 EUR.
041932 – Računalništvo v OŠ
OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici je iz postavke računalništvo OŠ pokrivala stroške dela za
računalništvo v prvem vzgojno – izobraževalnem obdobju in tečajno obliko pouka
računalništva učencem od 4. do 6. Razreda ter interesno dejavnost robotika. V ta namen smo
šoli, na osnovi izstavljenih zahtevkov v letu 2017, nakazali 381 EUR.
041934 – Materialne stroške OŠ
V okviru te postavke se pokrivajo stroški materiala, storitev in drugi specifični stroški povezani
z zgradbo, uporabo prostora in opreme. Na podlagi finančnega načrta osnovne šole Sveti Jurij
ob Ščavnici smo v letu 2017 podpisali pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Osnovne šole Sveti
Jurij ob Ščavnici v višini 48.311 EUR. Sredstva se šoli nakazujejo, na osnovi izstavljenega
zahtevka po dejanski realizaciji za posamezni namen, mesečno. V letu 2017 so bila nakazana
sredstva v višini 41.856 EUR.
041936 – Sofinanciranje zaposlitvenega programa zavoda za zaposlovanje v OŠ
Na podlagi Zakona o urejanju trga (Uradni list RS št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 –
ZIUPTDSV, 100/13, 42/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT), Kataloga ukrepov aktivne politike
zaposlovanja in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št.
96/13 in 84/15) so se na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici prijavili na javno povabilo za izbor programov
javnih del za leto 2016 Zavoda RS za zaposlovanje s programom »Pomoč pri učenju in druga
pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja s V. ravnjo
strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti« za obdobje 9 mesecev. Občina, kot naročnik, v skladu
s 7 – točko Pogodbe o izvajanju programa javnih del zagotavlja, da za izvajanje javnega dela
obstaja javni interes, krije stroške razlike do plače udeležencem programa, določenega v skladu
s 52. členom ZUTD, v višini 25 %, regres za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne
dosega zneska minimalne plače izdatke za prispevke za socialno varnost v skladu z zakonom,
ki urejajo prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upoštevajo minimalno plačo. V letu
2017 smo šoli nakazali sredstva v višini 236 EUR za mesec december 2016. V letu 2017 se
program javnih del v šoli ni izvajal.

041938 – Učitelj razrednega pouka
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je dne 05.10.2017 izdala soglasje št. 600-0001/2017-002 za
sofinanciranje 50 % zaposlitve za učitelja, ki od 01.10.2017 do 30.06.2018 na osnovni šoli
opravlja delo kot spremljevalec gibalno oviranega učenca. Z rebalans proračuna 2017 je bila
na novo vključili postavko Sofinanciranje delovnega mesta učitelja brez naziva v OŠ v višini
1.796,28 EUR.
V ta namen je bilo šoli nakazanih 1.481 EUR.
041939– Sofinanciranja čiščenja telovadnice za potrebe športa
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je v začetku leta 2017 posredovala vloga za pokritje stroškov čiščenja
telovadnice ob nedeljah, ko telovadnico in garderobe uporabljajo športna društva. Za ta namen
smo s spremembo proračuna za leto 2017 planirali sredstva v višini 343 EUR, ki so bila v celoti
nakazana OŠ.
041944 – Posebni projekti v OŠ
V tej postavki je zajeto financiranje posebnih programov ob tednu otroka v mesecu oktobru,
obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru, organizacija tekmovanj in drugih
prireditev ter pogostitev na prireditvi ob 250 let osnovne šole in 50 let vrtca. V letu 2017 smo
v ta namen nakazali šoli, na osnovi izstavljenih zahtevkov, sredstva v višini 1.944 EUR.
041950 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sv. Juri ob Šč.
Za sofinanciranje investicij v Osnovni šoli je bilo namenjenih 10.000 EUR. Osnovna šola je
sredstva porabila za montažo strešnih oken v nivojskih učilnici, za nabavo klopi brez naslonov
ter za zamenjavo vrat z nadsvetlobo na razredni stopnji. V vrtcu Sonček so bila nameščena
senčila in komarniki.
041960 – Sofinanciranje materialnih stroškov šolam, ki izvajajo pouk s prilagojenim
programom
Osnovna šola Gornja Radgona je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona. V sestavo OŠ Gornja Radgona sodi
tudi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr. Janka
Šlebinegerja Gornja Radgona. Financiranje Podružnične šole dr. Janka Šlebingerja poteka na
podlagi podpisane 2.178 EUR.
041962 – OŠ IV. Murska Sobota – sofinanciranje materialnih stroškov za otroke s
prilagojenim programom
Podlaga za sofinanciranje materialnih stroškov šolam s prilagojenim programom je 82. člen
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.16/07-UPB,
36/08, 64/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,47/15,46/16 in 49/16-popr.). Ključ za
določitev višine sredstev je število vpisanih otrok. Iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je OŠ IV.
Murska Sobota v letu 2017 obiskoval 1 otrok. Za ta namen smo nakazali sredstva v višini 368
EUR.

19039002 – Glasbeno šolstvo

19.738 EUR
Plan= 20.470 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je poleg Občine Apače, Občine Gornja Radgona in Občine
Radenci soustanovitelj vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Gornja Radgona. V
skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter pogodbo o sofinanciranju
dejavnosti med občino in glasbeno šolo se iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi
in standardi zagotavljajo:
• sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme glasbene šole in druge
materialne stroške,
• sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
• sredstva za promocijo in sodelovanje učencev na tekmovanjih,
• sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
• sredstva za investicije.
V Glasbeno šolo Gornja Radgona je bilo v šolskem letu 2016/2017 vpisanih 342 učencev. V
Glasbeni šoli Gornja Radgona se izvaja program glasbene pripravnice, program glasbe: nauk o
glasbi in solfeggio, instrumentalni pouk ter ples-balet. K predmetniku za glasbene šole pa
spadajo še komorne skupine, orkestri in pevski zbor. V zavodu je bilo ob koncu šolskega leta
2016/2017, v skladu s potrjeno sistematizacijo, zaposlenih 24 delavcev, od tega 20 strokovnih
delavcev in 4 administrativno tehnični delavci.
041980 – GŠ Gornja Radgona-materialni stroški
V okviru te postavke se pokrivajo stroški materiala, storitev in drugi specifični stroški vezani
na zgradbo, kot so električna energija, ogrevanje, voda, telekomunikacijske storitve, komunalne
storitve, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, material za čiščenje, material za
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, varstvo pri delu in požarna varnost. V skladu s
posredovanim finančnim načrtom glasbene šole in dogovorom soustanoviteljic smo v
proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 zagotovili delež sofinanciranja v višini
13,91 %. Sredstva so bila porabljena v višini 6.064 EUR.
041981 – Glasbena šola Gornja Radgona-promocija in sodelovanje učencev na
tekmovanjih
V letu 2017 smo za revije in tekmovanje Glasbene šole Gornja Radgona planirali sredstva v
višini 751 EUR, ki so bila v celoti nakazana.
041981 – GŠ Gornja Radgona – stroški dela
V okviru te postavke se pokrivajo stroški prevoza na delo in iz dela ter prehrana med delom. V
skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole in dogovorom soustanoviteljic smo v
proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 zagotovili delež sofinanciranja v višini
13,91 %. Sredstva so bila porabljena v višini 4.713 EUR.
041983 – GŠ Gornja Radgona – najemnina
V skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole in dogovorom soustanoviteljic smo
v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 zagotovili delež sofinanciranja v višini
13,91 %. Sredstva so bila porabljena v višini 5.276 EUR.
041984 – Zasebna glasbena šola Maestro
V spremembo proračuna občine za leto 2017 smo vključili sofinanciranje zasebne glasbene šole
Maestro. Zasebna glasbena šola Maestro je bila ustanovljena 06.02.2008 leta, kot zasebni

zavod. Zavod je registriran na Maistrovem trgu 2 v Gornji Radgoni, kjer deluje od 14.11.2012.
Zasebni zavod je vpisan v razvid, zato ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport RS v višini
85 % sofinanciranja izvajanja javno priznanih programov. Zasebna glasbena šola izvaja javno
veljavne programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in glasba. Poleg rednega
primarnega področja delovanja, šola organizira koncerte ter sodeluje na najrazličnejših
prireditvah.
Zasebno glasbeno šolo Maestro je iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v šolskem letu 2016/2017
vključenih pet otrok, vseh vpisanih je 83 otrok. Delež Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je glede
na vpisane otroke 6,02 %. V skladu z navedenim smo šoli zagotovili sredstva v višini 1.125
EUR in sicer 666 EUR za stroške dela in 459 EUR za materialne stroške.
041985 – Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v GŠ
Z rebalansom proračuna 2017 smo GŠ Gornja Radgona zagotovili sredstva v višini 1.848 EUR,
ki so bila v celoti nakazana. Sredstva so se namenile za obnovo koncertne dvorane in nabavo
instrumentov.
19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Plan=
041995 – Projekt »JEM» Razvojne agencije PORA Gornja Radgona

1.847 EUR
1.848 EUR

Projekt »JEM«, v višini 1.848 EUR, je bil vključen v proračun leta 2017 z rebalans proračuna
2017, na novo vključili. S projekt »JEM« se je Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona, prijavil na 1. Javni poziv za izbor operacij v letu 2016 – sofinanciranje iz sklada
EKSRP. Cilj projekta je zasledovanje Strategije lokalnega razvoja za LAS Prlekija 2014-2020,
in sicer izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije s specifičnim ciljem
povečevanje deleža lokalne hrane v javnih ustanovah ter ukrepom usposabljanje ponudnikov in
potrošnikov. Projekt se bo izvajal na območju celotne Prlekije in bo trajal eno leto. V sklopu
projekta bo izvedenih 25 delavnic, izdelal se bo podroben nabor ponudnikov lokalno pridelane
hrane in pomoč pri njihovem vključevanju na lokalno TV in druge medije, promocija kampanje
o pomenu in prednostnih lokalno pridelane hrane, izdelana bo pilotna računalniška aplikacija,
ki bo omogočala izboljšanje nabave hrane, spremljanje porabe, poenostavila bo sistem
naročanja hrane idr. Glavni kazalnik projekta je povečanje števila javnih ustanov, ki naročajo
lokalno pridelano hrano ter posledično povečanje količin lokalno pridelane hrane v javnih
ustanovah.
Sredstva, v višini 1.847 EUR so bila v letu 2017 nakazana Razvojni agenciji Pora Gornja
Radgona.
1906 - Pomoč šolajočim
Ta glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
09069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu
Plan =

90.636 EUR
97.193 EUR

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
041942 - Prevozi otrok v OŠ Sveti Jurij ob Šč.

V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna financirati prevoz
šoloobveznih otrok v šolo in domov. Prevoz izvaja Arriva Štajerska d.o.o.. V ta namen smo v
letu 2017 porabili 67.660 EUR.
041942 - Prevozi otrok v Cankarjev dom
Občina financira učenci 9. razreda prevoz v Cankarjev dom v Ljubljano, kjer se udeležijo
gledališke predstave. V ta namen smo v proračunu občine zagotovili sredstva v višini 330 EUR,
ki so bila porabljena v višini 329 EUR.
041943 - Doplačilo za šolo v naravi
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je za sofinanciranje šole v naravi namenila sredstva v višini
1.770 EUR za naslednje šole v naravi:
• CŠOD Trilobit za učence 7. razreda, od 27. do 31. marca 2017, v višini 89 EUR,
• CŠOD Škorpijon za učence 2. razreda od 27.. do 29. marca 2017, v višini 126 EUR in
• Šola v naravi v Ankaranu za učence 5. razreda od 11. do 16. septembra 2017, v višini
1.555 EUR.
041970 – Ostali prevozi šoloobveznih otrok
V okviru te postavke se financirajo prevozi 5. otrok s posebnimi potrebami. En dva obiskujeta
OŠ dr. J. Šlebingerja v Gornji Radgoni, trije otroci OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in en otrok
III. OŠ v Murski Soboti. V ta name smo na osnovi pogodbe v letu 2017 povrnili stroške prevoza
fizičnim osebam v 8.623 EUR.
19069004 – Študijske pomoči

12.254 EUR
Plan= 15.823 EUR

Plačilo stimulacij študentom, ki so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili letnik in se
vpisali naprej.
041990 – Finančne spodbude za stimulacije učencev
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o stimulaciji študentov. Pri podeljevanju
stimulacij se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih
za tekoče študijsko leto ter uspešno opravljena diploma, magisterij in doktorat. Pogoj za
pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na univerzi. V letu 2017 smo stimulacijo
izplačali 56 študentom, v skupni višini 12.254 EUR.
20 SOCIALNO VARSTVO
To področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Pri
delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o
socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije in Zakon o lokalni samoupravi.
2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi pomoči družini
Plan=

8.000 EUR
8.000 EUR

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Sveti Jurij
ob Ščavnici, izplača enkratno denarno pomoč v višini 250,00 EUR.
042002 – Finančne spodbude za novorojence
Občina Sveti Juri ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za
novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Pravico do prispevka lahko uveljavlja mati otroka,
če je otrok državljan Republike Slovenije in ima otrok skupaj s svojo materjo prijavljeno stalno
bivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Pravico do prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba,
če je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa. Višina enkratnega
prispevka znaša 250,00 EUR. V letu 2017 je finančno spodbudo prejelo 24 upravičencev, za
kar so bila porabljena sredstva višini 6.000 EUR.
042035 – Izvajanje socialno varstvenega programa Zavoda za pomoč na družini na domu
Vitica Gornja Radgona
Zavod za pomoč družini na domu VITICA Gornja Radgona izvaja socialno varstveni
program za starejše na področju informiranja, svetovanja in zagovorništva z namenom
približati informacije o možnih oblikah pomoči in urejanju posameznih zadev starejšim
občanom, z željo biti na razpolago za morebitna svetovanje, kadar se starejši znajde v stiski in
težavah, ki terjajo bolj individualno in celostno obravnavo ter zagotavljati zagovorništvo
posameznemu starejšemu občanu na uradnih in institucijah, ter mu zagotavljati določene
oblike pravne pomoči. S programom so v letu 2017 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici sodelovali
3 ure tedensko v prostorih KUS-a, za kar smo zavodu nakazali sredstva v višini 2.000 EUR.
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
Ta glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo,
programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
20049001 – Centri za socialno delo

17.665 EUR
Plan = 18.490 EUR

Podprogram obsega izvajanje programa družbeno koristnega dela, napotenih s strani CSD ter
delo s skupino rejnic.
042030 Neposredna socialna oskrba uporabnikov – pomoč na domu
Program pomoč na domu ali socialna oskrba na domu je voden proces in organizirana oblika
praktične pomoči, kjer sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec in uporabnik storitve.
Program zajema različne oblike pomoči od gospodinjske pomoči, pomoči pri vzdrževanju
higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Na dan 31.12.2017 je bilo v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici 10 uporabnikov te storitve. Storitev je opravljala ena izvajalka, ki je mesecu
decembru 2017 opravila 117,5 efektivnih ur. Za ta namen je bilo iz proračuna občine CSD
Gornja Radgona nakazanih 14.339 EUR.

042031 – Pomoč družini na domu (vodenje in koordiniranje)
Za vodenje in koordiniranje te storitve smo v letu 2017 nakazali Centru za socialno delo 3.325
EUR.
20049002 – Socialno varstvo invalidov

60.392 EUR
Plan = 60.393 EUR

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje
plače za družinskega pomočnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika ter
sredstva za (do) plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na
podlagi odločb centra za socialno delo.
042001 – Izplačilo družinskemu pomočniku
Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Gornja Radgona občina izplačuje družinskemu
pomočniku delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje , zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko
varstvo. V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici smo v letu 2017 imeli 4 družinske pomočnike. Izdatek
v ta namen so bili v letu 2017 v višini 40.830 EUR.
Na podlagi 44. Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika
občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe,
zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna. Za leto
2017 smo v mesecu marcu 2018 izstavili zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega
pomočnika v višini 22.741,07 EUR.
042040 – Oskrbovalni dan v VDC
Iz te postavke se v skladu z odločbo Centra za socialno delo plačuje razlika za institucionalno
varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki deluje kot bivalna enota
v okviru redne dejavnosti VDC Murska Sobota. Na dan 31.12.2017 smo imeli v VDC Murska
Sobota enota Gornja Radgona 3 oskrbovance. V letu 2017 smo v ta namen porabili 19.562
EUR.
20049003 – Socialno varstvo starejših

172.191 EUR
Plan=172.192 EUR

V okviru podprograma zagotavljamo doplačilo storitev institucionalnega varstva odraslih
(domovi za starejše občane) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v
celoti oproščeni plačila občanom.
042050 – Domska oskrba
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2017 plačevala oskrbnino oskrbovancem, ki so se
nahajali v Domu starejših občanov Ljutomer (2), v Domu starejših občanov Gornja Radgona
(6), v Domu Lukavci (6), v DOSOR – Dom starejših občanov Radenci (4), v Domu starejših
Idila (1), Domu Lenart (1), Domu Lendava (1) in v Zavodu za usposabljanje , delo in varnost
Dornava (1). Na dan 31.12.2017 je bilo v domski oskrbi 22 oskrbovancev, na isti dan leta 2016
pa 21oskrbovancev. V letu 2017 smo v ta namen porabili 171.274 EUR.

042051 – Teden starejših občanov
Vsako leto Krajevno združenje Rdečega križa Sveti Jurij ob Ščavnici organizira srečanje
starejših občanov. Za pogostitev starejših smo iz proračuna občine v letu 2017 namenili 917
EUR.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.401 EUR
Plan= 8.555 EUR

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva zaradi pomoč v času materialne ogroženosti
občanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin
stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokril ter za
delno kritje stroškov namestitve v zavetiščih za brezdomce.
042060 – Subvencioniranje stanarin
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje
neprofitne najemnine za socialno ogrožene osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo
najemnine za stanovanja. Subvencija se odobri z odločbo, na podlagi vloge najemnika. V letu
2017 stanarine nismo subvencionirali.
042061 – Denarne in druge socialne pomoči
Na 8. redni seji je občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejel Pravilnik o dodeljevanju
denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS št. 62/2011). V skladu s
pravilnikom se enkratna denarna pomoč dodeli socialno ogroženim za nakup šolskih potrebščin
in sofinanciranje šolskih dejavnosti osnovnošolskih otrok, za regresiranje šolske prehrane, za
doplačilo letovanja otrok iz socialno ogroženih družin zaradi bolezni in na pisni predlog
zdravstvene službe oziroma osebnega zdravnika, za nakupu ozimnice in nujno potrebnih
prehranbenih artiklov socialno ogroženim družinam, za kurjavo socialno ogroženim družinam,
za kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za
doplačilo nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo. V letu 2017 smo iz tega naslova
nakazali denarno pomoč trem upravičencema, iz tega naslova pa smo tudi pomagali
prizadetemu ob požaru. V letu 2017 smo v ta namen porabili 728 EUR.
042062 – Plačilo pogrebnin
V letu 2017 smo iz te postavke krili stroške pogreba za dva pokojna. Za ta namen so bila
porabljena sredstva v višini1.737 EUR.
042064 – Stroški obdukcij in prevoza na obdukcijo
V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o
pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe je občina dolžna plačevati stroške
obdukcij in prevoza na obdukcijo. V letu 2017 je občina financirala obdukcijo dveh mrličev, za
kar so bila porabljena sredstva v višini 1.048 EUR, za prevoz na obdukcijo štirih mrličev pa je
bilo namenjenih 888 EUR.
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

5.485 EUR
Plan = 7.097 EUR

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov
občine in nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam
prebivalstva; organizacij in institucij, ki nudijo svetovanja za otroke, mladostnike in družine
ter nudijo pomoč žrtvam nasilja.
042036 – Sofinanciranje programa Pomurskega materinskega doma
V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je pričel v letu 2016 delovati prvi pomurski materinski dom,
katerega delovanje sofinancirajo Pomurske občine. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v je v letu
2017 v ta namen zagotovila sredstva v višini 812 EUR, ki niso bila nakazana, ker nismo prejeli
zahtevka.
042070 – Rdeči križ Gornja Radgona
V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje OZ RK Gornja Radgona v obsegu,
enotno dogovorjeno z vsemi občinami na nivoju UE Gornja Radgona in sicer za plačo
sekretarke se pokriva 80% sredstev od osnove 30 plačnega razreda, za plačo tajnice 40%
sredstev od osnove 21. plačnega razreda ter za materialne stroške 60% določene osnove. V
rebalans proračuna občine za leto 2017 smo na podlagi sklepa s sestanka koordinacije županov
občin s sedežem v UE Gornja Radgona dodatno vključi pokrivanje materialnih stroškov RK
Gornja Radgona na lokaciji Maistrov trgu 2 (ogrevanja, manjša vzdrževalna dela, komunalne
storitve, električna energija), v višini 335 EUR.
V ta namen smo v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici imeli planirana sredstva v višini
4.037 EUR, ki so bila v celoti nakazana Rdečemu križu Gornja Radgona.
042071 - Krajevno združenje rdečega križa Sv. Jurij ob Ščavnici
Za delovanje Krajevnega združenja RK Sv. Jurij ob Ščavnici smo imeli v proračunu občine
predvidena sredstva v višini 917 EUR, ki so bila v celoti nakazana
Na področju socialnega varstva smo imeli v občini za leto 2017 planirano sofinanciranje
delovanje naslednjih društev:
042075 – Ostala društva
Za delovanje ostalih društev smo imeli v letu 2017 planirana sredstva v višini 500 EUR. Iz
postavke sredstva niso bila nakazana.
042076 – Društvo varnega zavetja, Varna hiša Ljutomer
Za delovanje Društva varnega zavetja, Varna hiša Ljutomer je imela občina v proračunu leta
2017 planirana sredstva v višini 531 EUR, ki so bila v celoti nakazana.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 – Servisiranje javnega dolga
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

7.668 EUR
Plan= 15.000 EUR

042220 – Plačilo dolgoročnih obresti
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2012 najela dolgoročni kredit, za dobo 20 let, pri SID
banki d.d., v višini 800.000 EUR, z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,47 %. V skladu
s pogodbo mesečno plačujemo obresti. V letu 2017 smo za ta namen porabili 7.668 EUR.
042222 – Odplačilo dolgoročnega kredita
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2012 najela dolgoročni kredit, za dobo 20 let, pri SID
banki d.d., v višini 800.000 EUR, z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,47 %. V skladu
s pogodbo mesečno plačujemo glavnico, ki je 3.333,33 EUR na mesec. V letu 2017 smo za ta
namen porabili 40.000 EUR.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
To področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množičen
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.
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
Ta glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množičen
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče.
23029001 – Rezerva občine

14.344 EUR
Plan= 18.385 EUR

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.
042302 – Proračunska rezerva
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske
rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi
sredstev proračunske rezerve v skladu z odlokom o proračunu odloča župan, v drugih primerih
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu,
odloča občinski svet. Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada
(konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da
odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo
samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. V letu 2017 smo planirali
sredstva v višini 5.000 EUR. Proračunska rezerva je bila, v letu 2017, oblikovana v navedeni
višini.
042304 – CEROP – oblikovanje sklada pri Občini Puconci

Na 9. seji Skupščine javnega podjetja center za ravnaje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila dne
20. marca 2015, je bil sprejet sklep, da se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za
objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki, v višini 50 %, nakažejo
na poseben sklad oblikovan pri Občini Puconci in se bodo namenjala za investicijsko
vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za bodoča investicijska
vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja CEROP d.o.o., preostalih 50 % pa se nakaže
na proračune občin solastnic podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci.
Za ta namen smo v letu 2017 planirali sredstva, v višini 13.385 EUR, ki so bila nakazana v
višini 9.344 EUR.
2303 – Splošna proračunska rezervacija
Ta glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu
in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
23039001 – Splošna proračunska rezervacija

0 EUR
Plan= 30 EUR
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu.
042301 – Splošna proračunska rezervacija
Za leto 2017 je bila splošna proračunska rezervacija planirana v višini 14.700 EUR. S
prerazporeditvami župana je bila prerazporejena. Porabljena je bila v višini 4.767 EUR. Po
zaključnem računu leta 2017 je bila v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o
proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v celoti prerazporejena na konte, kar je razvidno iz
Poročila o porabi sredstev proračunske rezervacije za leto 2017.

06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
Ta glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike
povezovanja občin).
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

20.262 EUR
Plan = 22.583 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je ustanoviteljica dveh organov skupne občinske uprave in sicer:
• Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornje Radgona, Apač in Svetega
Jurija ob Ščavnici, h katerem je pristopila s sprejetjem Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, z namenom skupnega opravljanja
nalog občinske uprave na področju: občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, v skladu z sprejetim odlokom, pokriva stroške
delovanja, v deležu 19,24 % in

•

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, h kateri je pristopila s sprejetjem
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in
sicer v delu opravljanja notranje revizije.

V proračunu občine za leto 2017 so bila za delovanje skupnih občinskih uprav predvidena
sredstva v višini 22.583 EUR. Porabljena so bila v višini 20.262 EUR, kar predstavlja 89,7 %
plana.
060601 – Stroški dela skupne občinske uprave
V skupni občinski upravi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornje Radgona,
Apač in Svetega Jurija ob Ščavnici, so zaposleni 3 javni uslužbenci, inšpektor in dva redarja.
Za stroške dela je bilo iz proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2017 nakazanih
11.674 EUR.
V skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju so na področju notranje revizije, katere
ustanovitelj smo, zaposleni trije notranji revizorji, za kar smo za stroške dela iz proračuna
občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2017, nakazali 5.435 EUR.
060602 – Materialni stroški skupne občinske uprave
Za materialne stroške skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Gornje Radgona, Apač in Svetega Jurija ob Ščavnici smo iz proračuna občine Sveti Jurij ob
Ščavnici v letu 2017 nakazali 3.153 EUR.
Materialnih stroškov Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ne vodimo ločeno,
vsi stroški so zajeti v stroških dela.
060603 – Investicije in nakup opreme skupne občinske uprave
Za morebitne nujne investicije skupnih občinskih uprav je bilo predvideno 100 EUR. Sredstva
niso bila koriščena.

4.3.

OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV NRP 2016 – 2019

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan:
100 EUR
Reali.:
0 EUR

OB116-12-0010 Oprema – skupna občinska uprava
Nabava sredstev potrebnih za nemoteno delovanje skupne OU.
V letu 2017 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 100 EUR, ki
niso bila koriščena.

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 4.000 EUR
Reali.: 3.556 EUR

OB116-08-0002 Računalniki in računalniška oprema
Nabava računalniške opreme za občinsko upravo.
V letu 2017 je bil nabavljen računalnik z zaslonom v pisarni svetovalca
za okolje in prostor ter komunalne zadeve, v višini 1.262,46 EUR in
opravljena je bila zamenjava pokvarjenega trdega diska in dograditev
rama na serverju, v višini 2.293,48 EUR. Ker imamo opremo
zavarovano nam je zavarovalnica povrnila 506,00 EUR za pokvarjeni
disk.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0003 Nakup drugih osnovnih sredstev
Nabava osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave in
občinskih organov, razen nabave računalnikov, tiskalnikov in
računalniške opreme
V letu 2017 so bili nabavljeni trije pisarniški stoli, v skupni višini
889,00 EUR ter motorna žaga, v višini 198,99 EUR.

Stanje projekta:
Plan: 5.640 EUR
Real: 5.639 EUR
Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0058 Projekt: Sofinanciranje nabave gasilskih vozil
Nabava potrebnih gasilskih vozil v skladu s standardi za nemoteno
izvajanje požarne varnosti.
V
letu 2017 smo iz občinskega proračuna sofinancirali nabavo
Stanje projekta:
Plan: 87.828 EUR gasilskega vozila AC-20/100 za Prostovoljno gasilsko društvo Stara
Real.: 87.200 EUR Gora, ki je na podlagi sklepa št. 846-0001/2015-005, z dne 02.02.2015,
opravlja javno gasilsko službo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici kot
operativna enota na območju vasi Stara Gora ter po potrebi na celotnem
območju občine in na podlagi sklepa o kategorizaciji gasilskih enot v
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici št. 846-0001/2015-006, z dne
02.02.2015, razporejeno v I. kategorijo gasilskih enot.
Predvidena vrednost nabave vozila je 219.568,28 EUR z DDV, od tega
se v občinskem proračunu v letu 2017 zagotavljajo sredstva v višini
87.827,31 in v letu 2018 v višini 48.305,02 EUR, iz požarne takse se
zagotovi 20.002,67 EUR, PGD Stara Gora pa zagotovi sredstva v višini
63.433,28 EUR.
Občina je v letu 2017 PGD Stara Gora nakazala sredstva v višini 87.200
EUR.
Projekt:
Namen in cilji:

OB116-15-0030 Nakup gasilske opreme
Nabava gasilske opreme za nemoteno izvajanje požarne varnosti.

Stanje projekta:
Plan: 10.000 EUR
Real: 10.000 EUR

Za nabavo opreme za potrebe gasilstva je bilo Gasilski zvezi Sv. Jurij
ob Ščavnici v letu 2017 iz proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici
nakazanih 10.000 EUR.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0023 Neposredna plačila v kmetijstvu
Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij zavarovanja za primer izgub
zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah in izgub
zaradi naravnih nesreč ali slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče
enačiti z naravnimi nesrečami, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici.
Na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju
Stanje projekta:
Plan: 20.000 EUR razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je bil v
Real: 19.987 EUR mesecu novembru 2017 izveden javni razpis za dodelitev pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti
Jurij ob Ščavnici za leto 2017. Predmet podpore občine je bilo doplačilo
upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje izgub zaradi
bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah in izgub zaradi
naravnih nesreč ali slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti
z naravnimi nesrečami. Intenzivnost pomoči je bila omejena na 65 %
zavarovalne premije, kar pomeni, da pomoč skupaj s sredstvi
sofinanciranimi s strani države ni smela preseči 65 % stroškov
zavarovalne premije. Do sredstev je bilo upravičenih sedem vlagateljev,
v skupni višini 4.086,99 EUR.
Predmet podpore je bila tudi Pomoč za naložbe v opredmetena in
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z
primarno kmetijsko proizvodnjo. Do sredstev so bili upravičeni
štirinajst vlagatelji v skupni višini 14.000 EUR.
Iz te postavke se je sofinanciral tudi Program ugotavljanja brejosti, ki
ga je izvajal Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Gre za pilotski
projekt izvajanja ELESA testa za ugotavljanje brejosti iz vzorcev
mleka. Cilj projekta je ugotovitev stanja na področju reprodukcije
goveda oziroma motenj v reprodukciji na področju Pomurja. Občinski
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 23. redni seji, dne 20.12.2017
sprejel sklep s katerim je občina pristopila k sofinanciranju Programa
zgodnje ugotavljanja brejosti, ki ga za rejce na območju občine Sveti
Jurij ob Ščavnici izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. V
ta namen je zagotovila 1.900 EUR, ki so bila v celoti nakazana.
Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 90.000 EUR
Real.: 83.402 EUR

OB116-08-0006
Investicijsko vzdrževanje cest
Nujna investicijsko-vzdrževalna dela na cestah.
Investicijsko vzdrževanje cest se je izvajalo na podlagi letnega
programa, ki ga je pripravila pristojna komisija. Občinska uprava je
izvedla postopek javnega naročila, na podlagi katerega je bil izbran
najugodnejši izvajalec.
V letu 2017 je, kot najugodnejši ponudnik, dela izvajalo podjetje
Pomgrad - CP d.d.. Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem je izvajal
Sever Rudi s.p.. V ta namen so bila porabljenih 49.246,84 EUR.

Hkrati pa so se iz postavke investicijsko vzdrževanje občinskih cest
financirale naslednje rekonstrukcije:
• Preplastitev LC Blaguš-Rebro-Sovjak
8.384,94 EUR
2.744,32 EUR
• Sanacija gozdnega zemljišča in izvedba
meteorenga odtoka iz izjavne ceste in
vodohrana Sovjak
• Sanacija nosilnih tal ceste Zasadi – Murski Vrh 3.123,51 EUR
• Asfaltiranje ceste Zasadi – Murski vrh
12.686,54 EUR
• Rekonstrukcija JP Sovjak – Kutinci
7.216,20 EUR
Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 6.900 EUR
Real.: 1.647 EUR

OB116-08-0021
Projektna dokumentacija za ceste
Projektna dokumentacija za državne in lokalne ceste, ki nimajo
postavke v proračunu .
V letu 2017 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 1.647 EUR
za izdelavo PZI dokumentacije za rekonstrukcijo LC388031 Dragotinci
– Okoslavci, v višini 976 EUR in pokopališko cesto, v višini 671 EUR.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0026
Komunalna oprema – avtobusna postaja
Vzpostavitev avtobusnih postajališč z nadstrešnicami na šolskih poteh
kjer se prevozi otrok izvajajo z avtobusi s ciljem izboljšanja varnosti in
udobja potnikov
Stanje projekta:
Postavka je v letu 2017 vključevala izgradnjo dveh avtobusnih
Plan: 12.000 EUR postajališč, za kar smo imeli planirana sredstva v višini 12.000 EUR,
Real.:
0 EUR ki niso bila koriščena.
Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 5.027 EUR
Real.: 5.027 EUR

OB116-15-0023
JP 888042 – Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs)
Izboljšanje stanja ceste, njenega odvodnjavanja ter prometne varnosti
V letu 2016 je bila izvedena rekonstrukcija makadamske ceste z
ureditvijo voziščne konstrukcije in asfaltiranjem v dolžini vozišča 215
m in širini 3m. Zgrajen je bil uporni zida v dolžini 60 m in urejeno
odvodnjavanje cestišča. Ob rekonstrukciji ceste je bila izvedena tudi
rekonstrukcija vodovodnega omrežja. Po končanju gradnje je bila
izvedena geodetska odmera javne ceste.
Delo je izvajalo podjetje GMW d.o.o..
V začetku leta 2017 so bili poravnani računi za projekte in nadzor, v
skupni višini 5.027 EUR.

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 51.180 EUR
Real.: 49.047 EUR

OB116-08-0014
JP 888390 odsek 888391 Slaptinci – vas
Izboljšanje stanja ceste, njenega odvodnjavanja ter prometne varnosti
Izvedena je bila rekonstrukcija obstoječe asfaltne ceste z ureditvijo
voziščne konstrukcije in asfaltiranjem v dolžini vozišča 450 m in širini
vozišča 3m, vključno z ureditvijo odvodnjavanja cestišča. Po končanju
gradnje je bila izvedena geodetska odmera javne ceste.
Dela je izvajalo podjetje GMW d.o.o. .

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 1.586 EUR

OB116-15-0026
LC 388031 Dragotinci – Okoslavci
Izboljšanje stanja ceste, njenega odvodnjavanja ter prometne varnosti
V letu 2016 je bila izvedena rekonstrukcija ceste na delu, kjer še le ta
predhodno ni bila izvedena, v dolžini 668 m in v obstoječih dimenzijah

1.685 EUR

z nadgradnjo v klancu ter dvoslojno preplastitvijo z asfaltom. Vzdolž
območja obdelave so bili urejeni tudi vsi objekti odvodnjavanja ceste.
V sklopu projekta je bila izvedena tudi preplastitev avtobusnega
obračališča v križišču in preostali del ceste v lasti občine (Borak).
Po končanju gradnje je bila izvedena geodetska odmera javne ceste.
Dela je izvajalo podjetje GMW d.o.o. .
V začetku leta 2017 so bili poravnan račun za nadzor, višini 1.586 EUR.

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 69.250 EUR
Real.: 55.803 EUR

OB116-11-0027
JP 888561 Jamna - Šijanec
Izboljšanje stanja ceste, njenega odvodnjavanja ter prometne varnosti
Izvedena je bila rekonstrukcija obstoječe makadamske ceste z
ureditvijo voziščne konstrukcije in asfaltiranjem v skupni dolžini 191
m in širini vozišča 3m, vključno z ureditvijo odvodnjavanja cestišča.
V sklopu projekta se je na območju gradnje hkrati izvedla tudi gradnja
vodovoda ter ločeno tudi kanalizacija. Po končanju gradnje je bila
izvedena geodetska odmera javne ceste.
Dela je izvajalo podjetje GMW d.o.o. .

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 79.649 EUR
Real.: 79.648 EUR

OB116-15-0028
JP 888020, odsek 888021 Sovjak-Kutinci
Izboljšanje stanja ceste, njenega odvodnjavanja ter prometne varnosti
Izvedena je bila rekonstrukcija obstoječe ceste z razširitvijo v skupni
dolžini 960m vključno z ureditvijo odvodnjavanja cestišča z izgradnjo
muld in kanalizacije.
Obstoječa cesta je bila v pretežni meri že asfaltirana vendar je bila v
zelo slabem stanju (860m), ter del ceste skozi gozd (100m), ki je bil v
makadamski izvedbi.
Po končanju gradnje je bila izvedena geodetska odmera javne ceste.
Dela je izvajalo podjetje Asfalti Ptuj d.o.o.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0086 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Privarčevanje električne energije in zmanjšanje svetlobne
onesnaženosti

Real.:

Stanje projekta:
Sredstva se namenjajo za investicije v javno razsvetljavo. V letu 2017
Plan: 1.000 EUR
sredstva niso bila koriščena.
Real.:
0 EUR
Projekt:
Namen in cilji:

OB116-16-0007
Turistično promocijski center Stara Gora
Star Gora je poznana izletniška točka občine. Namen projekta je
povečevanja števila obiskovalcev, razvijanja turistične dejavnosti in
promocije lokalnih proizvodov.
V proračunu leta 2017 se je predvidevala ureditev dela kletnih
Stanje projekta:
Plan: 105.000 EUR prostorov v turističnem objektu Stara Gora 14 (bivša osnovna šola) za
Real.:
0 EUR ureditev večnamenskega prostora za namen pokušinj lokalnih vinskih,
kulinaričnih in drugih produktov ob obiskih izletniških skupin, za
namen izvedbe določenih dogodkov, prireditev, itd. Del prostorov se
bo uredil kot prodajni prostor za prodajo lokalnih izdelkov (vin olja,
izdelkov domače obrti, sadja, itd.).

Projekt je bil konec leta 2016 prijavljen na javni poziv za izbor operacij
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin
Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti
Jurij ob Ščavnici in Veržej, v letih 2016-2018, ki ga je objavila Lokalna
akcijska skupina Prlekija v novembru 2016. Dne 16.2.2017 smo s strani
LAS Prlekija prejeli sklep, da se vloga Občine z naslovom "Turistično
promocijski center Stara Gora, odobri. Vloga je bila prek predpisane
aplikacije posredovana še v potrditev Agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja. Potrjena je bila s strani AKTRP, v jesenskih mesecih
so se pričeli postopki za izvedbo projekta.
V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo
projekta.
Projekt:
Namen in cilji:

Stanje projekta:
Plan: 5.000 EUR
Real.:
0 EUR

Projekt:
Namen in cilji:

Stanje projekta:
Plan: 1.135 EUR
Real.:
0 EUR

Projekt:

Promocija turizma v občini Sveti Jurij ob
Ščavnici
Namen projekta je evidentirati turistične potenciale, izdelati celostno
ponudbo v občini, urediti označevalne table turistične ponudbe v
občini, izdelati promocijski material in izvesti samo promocijo
občine.
Za ta namen smo imeli planirana sredstva v višini 5.000 EUR. Ker ni
bilo ustreznega razpisa za sofinanciranje projekta, projekt v letu 2017,
ni bil izveden.
OB116-15-0015

Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov
Puconci
Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza (CERO
Puconci - II. faza) je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture ter je opredeljen kot celovit projekt z namenom
zagotavljanja urejenega ravnanja z odpadki, na območju 27. občin
pomurske regije. Cilj projekta je zmanjšanje količine odloženega
preostanka odpadkov za 23,2 tisoč ton (v letu 2006 34,7 tisoč ton,
planirano v letu 2013 11,5 tisoč ton). Cilj je mogoče doseči predvsem
s povečevanjem količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo
predelavo ter z izgradnjo objektov mehansko biološke obdelave
odpadkov. Projekt je skladen tudi s cilji »Operativnega programa
odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013 (OP BIOO).
Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci poteka na podlagi
Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z
odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 pomurskih občin. Občina Sveti
Jurij ob Ščavnici sofinancira investicijo v deležu 1,612 %. V proračunu
občine smo imeli v letu 2016 v ta namen planirana sredstva v višini
1.135 EUR, ki niso bila koriščena.
OB116-08-0030

OB116-08-0032

Sanacija odlagališča Hrastje Mota

Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 1.000 EUR
Real.: 650 EUR

Projekt predvideva sofinanciranje postopkov in aktivnosti povezanih z
zapiranjem odlagališča v Hrastje Moti
Projekt zapiranja odlagališča je v teku. Sanacija odlagališča Hrastje
Mota, oziroma aktivnosti povezane z odločbo o zaprtju odlagališča
nenevarnih odpadkov Hrastje Mota št.: 35468-8/2003-37, z dne
13.04.2011 kot so: vzdrževanje in varovanje zaprtja odlagališča,
izvajanje meritev, redni pregledi stanja, izdelava letnih poročil).
Aktivnosti na podlagi vsakoletnega pisnega dogovora vodi upravljalec
odlagališča Saubermacher Slovenija d.o.o. s katerim občine solastnice
sklene jo letno pogodbo. Za sanacijo odlagališča so zadolženi vsi
lastniki odlagališča. Delež Občine Sv. Jurij ob Ščavnici pri sanaciji
odlagališča je 3,34 %. V letu 2017 smo za ta namen nakazali 650 EUR.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-11-0021
Subvencioniranje malih čistilnih naprav
Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na območju, kjer ni
predvidena izgradnja javnega sistema odvajanja in čiščenja. Cilj je, da
se do roka, določenega z državnimi predpisi, na teh območjih vsi
objekti priključijo na male čistilne naprave.
V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja
Stanje projekta:
Plan: 10.000 EUR komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki
Real.: 6.400 EUR je po primerjavi finančnih okvirjev različnih variant izkaza, da v
določenih naseljih v občini ni smiselna gradnja kanalizacijskega
sistema, ampak je najbolj smiselno, da objekti svoje komunalne
odpadne vode odvajajo preko individualnih čistilnih naprav ali
nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti praznjenje. V tej
proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
izgradnje individualnih čistilnih naprav na teh območjih. V letu 2011
je bil sprejeti Pravilnik o dodelitvi sredstev za izgradnjo malih čistilnih
naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 97/2011) in
tako je bil na njegovi podlagi tudi v letu 2017 izveden javni razpis za
sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
Sredstva iz tega naslova so bila dodeljena osmim upravičencem, v
višini 800 EUR, na upravičenca, v skupni višini 6.400 EUR.
Projekt:
OB116-08-0033 Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Iz omenjene postavke se financira izdelava programa oskrbe odvajanja
Plan: 22.767 EUR in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter izvedba storitev
Real.: 8.748 EUR in gradenj povezanih z gradnjo javne fekalne kanalizacije na območju
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer je predvidena gradnja javne
kanalizacije.
V letu 2017 je bila zgrajen glavni zbirni kanal meteorne javne
kanalizacije v dolžini 60 m, ki bo odvajal meteorne vode iz
predvidenega parkirišča pri pokopališču ter meteorne vode iz javne
ceste Pokopališka. Vrednost projekta je 8.748,54 EUR, dela pa je
izvajalo podjetje GMW d.o.o. .
Projekt:

OB116-08-0036

Prostorski plan, red – strategija

Namen in cilji:

Izdelava Občinskega prostorskega načrta občine Sveti Jurij ob
Ščavnici, kot temeljnega prostorskega akta, ki ureja področje urejanja
prostora in podrobnih prostorskih načrtov, ki so predvideni v OPN-ju.
Projekt obsega:
Stanje projekta:
- OPPN za Poslovno obrtno cono Grabonoš
Plan: 50.000 EUR
V
letu
2015 je bil sprejet Občinski prostorski načrt Občine Sveti Jurij
Real.:
0 EUR
ob Ščavnici, s katerim se je ob AC priključku Grabonoš spremenila
namenska raba 7,53 ha kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za
namen ureditve poslovno obrtne cone. Za območje je potrebno izdelati
še občinski podrobni prostorski načrt, katerega izdelava in sprejem se
je izvedel v letu 2016.
– Spremembe Občinskega prostorskega načrta OPN
V letu 2015 sprejet Občinski prostorski načrt se je pripravljal in
sprejemal dobrih 9 let. Na občino pa je bilo vloženih že približno 60
novih vlog za spremembo namenske rabe. Ker se za sprejem sprememb
OPN-ja v skladu s postopki predpisanimi z Zakonom o prostorskem
načrtovanju predvideva vsaj 2 leti, se predvideva začetek postopka v
letu 2017 in zaključek v letu 2019.
V letu 2017 sredstva v ta namen niso bila koriščena.
Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 80.000 EUR
Real: 28.943 EUR

OB116-08-0065
Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C- I. faza)
Projekt vodooskrbe Pomurja
Zaradi celovitega pristopa k zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno
vodo na območju občine ta postavka vključuje izgradnjo pretežnega
dela vodovodnega omrežja (primarnega in sekundarnega). Investicija v
samo izgradnjo se je pričela konec leta 2013. Ker je izgradnja vključena
v projekt vodooskrbe Pomurja, C sistem, aktivnosti potekajo od leta
2008 le na nivoju projektiranja, vodenja koordinacije in priprave
investicijske dokumentacije v sodelovanju z ostalimi udeleženci v
projektu na vseh nivojih, vključno z Ministrstvom za okolje, je
predviden le plačilo koordinacije. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici z
ozirom na predvidene dolžine cevovodov projekt financira v različnih
sporazumno dogovorjenih deležih z ozirom na njihovo funkcijo in
planirano porabo. Tako je projekt po posameznih postavkah realiziran
kot sledi:
- drugi operativni odhodki sistema C, v višini 17.189 EUR,
- izgradnjo sistema C, v višini 7.676 EUR,
- investicijski inženiring, v višini 4.078 EUR.
Za celoten projekt vodooskrbe Pomurja – sistem C smo v letu 2017
namenili 28.943 EUR. Na projektu se izvajajo odprave pomanjkljivosti
in nujna dela, ki so potrebna za njegovo funkcionalno delovanje
predvsem na skupnih objektih - vodnih virih in vodohranih. Sistem še
ni predan v poslovni najem izvajalcu javne službe in zaradi
neuveljavljene skupne cene nima urejenih virov financiranja.

Projekt:

OB116-11-0005

Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici

Namen in cilji:

Investicije v javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici predvidevajo
investicije potrebne za dokončno priključitev uporabnikov na javni
vodovod, prevezave vaških vodovodov, izvedbo posameznih vej....
Stanje projekta:
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje gradenj, nadzora,
Plan: 128.186 EUR pripravo projektne dokumentacije ter druge storitve in dokumentacijo,
Real.: 69.385 EUR za nabavo opreme na objektih javnega vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici
skladno s predlogi izvajalca javne službe. Gradnje pomenijo izgradnjo
novih vodovodov, prevezave in preureditev za povezavo vodovoda
Sveti Jurij ob Ščavnici in z njimi povezane storitve, izvedbo priključnih
mest, prevezavo uporabnikov na nov sistem, izvedbo glavnih merilnih
mest, kar je povezano z prevzemom vaških vodovodov.
V letu 2017 je bil izgrajen vodovod Rožički Vrh, vzhod, odsek RV-7,
v višini 23.731,90 EUR. Z izgradnjo javnega vodovoda v dolžini 505m
je omogočena priključitev 13-tih objektov na javni vodovod in
zgotovljena požarna varnost. Dela je izvajalo podjetje HS gradnje
d.o.o..
Izvedena so bila priključna mesta v območju naselij Rožički Vrh,
Stanetinci in Grabonoš, kjer so se izvajale priključitve uporabnikov na
novo zgrajeni javni vodovod sistema C, v skupni višini 41.342 EUR.
Iz konta investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sveti Jurij ob
Ščavnici se je financirala ureditev omarice v vodohranu Sovjak ter
opravil se je letni pregled in preizkus hidrantnega omrežja v občini, v
skupni višini 4.312 EUR.

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 16.000 EUR
Real.:
0 EUR

OB116-08-0042 Nakup opreme – pokopališče
Ureditev pokopališča in nabava opreme za nemoteno vzdrževanje
pokopališča.
Za investicije na pokopališču smo v letu 2017 planirali sredstva v višini
16.000 EUR za ureditev žarnega zidu. Investicija v letu 2017 ni bila
izvedena.

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 24.450 EUR
Real.: 4.639 EUR

OB116-08-0019
Geodetske odmere cest
Izvedba geodetskih storitev povezane z objekti in zemljišči v lasti občine
Sredstva se namenjajo za izvedbo geodetskih storitev. V letu 2016 so
bile plačane naslednje geodetske storitve:
• ureditev mej in parcelacija v k.o. Blaguš in
• odmera ceste v k.o. Kokolajnščak (križišča in AP postajališča),
na parc.št. 802/2, 803/2, 804/1 in 116/2.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-15-0022
Ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš
Namen projekta je ureditev poslovne obrtne cone in pridobitev
investitorje ter posredno zagotoviti delovna mesta. Poslovna obrtna cona
Grabonoš je potrebna, ker občina nima ustreznih površin za izvajanje
gospodarske dejavnosti za gospodarske subjekte iz Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici in zaradi zagotavljanja novih delovnih mest v občini, ki so sedaj
po večini zaposleni drugod in dnevno ali tedensko migrirajo.

Stanje projekta:
Plan: 23.000 EUR
Real.: 1.600 EUR

V okviru navedenega projekta so se planirali postopki in aktivnosti za
ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš. Za ta namen je bilo
predvidenih 23.000 EUR. Porabljenih je bilo 1.600 EUR za izdelavo
DIP-a za Poslovno obrtno cono Grabonoš.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-11-0008 Nakup zemljišč
Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč s ciljem, da lahko
realizira planirane investicije in uredi lastninska razmerja v primerih,
kjer je stanje nerešeno. Sredstva so namenjena nakupu kmetijskih in
stavbnih zemljišč, ki jih kot rečeno potrebujemo za izvedbo planiranih
investicij.

Stanje projekta:
Plan: 24.450 EUR
Real.: 4.439 EUR

Postavka nakupi zemljišč je planirana v skladu z Letnim načrtom
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici. Iz postavke so se v letu 2017 pokrivali izdatki za nakup
zemljišča za projekt izgradnja pločnika in sanacijo vozišča na R2
439/1305 Videm – Senarska, skozi naselje Blaguš, v dolžini 1,014 km.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0046 Sofinanciranje investicij v ZD Gornja Radgona
Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč s ciljem, da lahko
realizira planirane investicije in uredi lastninska razmerja v primerih,
kjer je stanje nerešeno. Sredstva so namenjena nakupu kmetijskih in
stavbnih zemljišč, ki jih kot rečeno potrebujemo za izvedbo planiranih
investicij.

Stanje projekta:
Plan: 2.087 EUR
Real.:
0 EUR

ZD Gornja Radgona so se v letu 2017 iz proračuna občine zagotavljala
sredstva za delno prenovo in nadzidavo zdravstvenega doma. Projekt bi
se financiral iz sredstev zdravstvenega doma v višini 500.000 EUR, za
preostali del v višini 150.000 EUR pa bi se najel kredit za dobo 10. let in
bi ga pokrivale občine. Delež sofinanciranja Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici je 13,91 %, kar je za občino Sveti Jurij ob Ščavnici predstavljalo
2.087 EUR/leto za dobo 10 let.
ZD Gornja Radgona v letu 2017 s prenovi in nadzidavo ni pričel, zato
sredstva niso bila koriščena.

Projekt:
Namen in cilji:

OB116-12-0011
Oprema - KD
Nakup opreme je potreben za nemoteno izvajanje dejavnosti v KUS
Sveti Jurij ob Ščavnici.
V okviru tega projekta je nabavljeni stroj za čiščenje tal in delno
Stanje projekta:
prenosnik
v KUS Sveti Jurij ob Ščavnici.
Plan: 3.500 EUR
Real: 3.455 EUR
Projekt:
Namen in cilji:

OB116-12-0012
Oprema - KPC
Nakup opreme je potreben za nemoteno izvajanje dejavnosti in celostni
izgled v KUS Sveti Jurij ob Ščavnici.

Stanje projekta:
Plan:
500 EUR
Real:
478 EUR
Projekt:

V okviru tega projekta so bil delno nabavljen prenosnik.

Nabava opreme in investicije v Javnem zavodu
Knjižnica Gornja Radgona
Namen in cilji:
Nujne investicije v nabavo opreme za nemoteno izvajanje knjižničarske
dejavnosti.
Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in sicer krovsko
Stanje projekta:
Plan: 2.204 EUR kleparska dela, v višini 2.204 EUR
Real: 2.204 EUR
Projekt:

OB116-14-0005

OB116-16-0005

Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sveti Jurij ob
Ščavnici
Namen in cilji:
Zagotavljanje ustreznih in zadostnih športnih površin.
Z II. rebalansom 2016 smo v proračun uvrstili projekt Ureditev
Stanje projekta:
Plan: 86.194 EUR nogometnega igrišča pri OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se je izvajal
Real.: 77.531EUR v letih 2016 in 2017. V letu 2017 smo imeli za izvedbo projekta planirana
sredstva v višini 86.194 EUR. Nogometno igrišče pri Osnovni šoli Sveti
Jurij ob Ščavnici je edino javno nogometno igrišče v občini, vendar še to
ni ustrezno urejeno. Neustrezno igrišče predstavlja največ težav
nogometnim klubom, ki tukaj igrajo domače tekme v ligaških
tekmovanjih, pa tudi drugim uporabnikom (Osnovna šola itd.). Pod
takšnimi pogoji trenirajo in igrajo dvakratni državni prvaki (2014 in 2015)
in letošnji podprvaki v malem rekreativnem nogometu KMN Videm –
Gostilna pri Maji. Občina je zato v proračun vključila projekt ureditev
igrišča za vse zainteresirane uporabnike, in sicer ureditev podlage,
ureditev zelenice z namakanjem in ureditev razsvetljave igrišča.
Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport RS
za ureditev športnih objektov. Iz tega vira so nam bila konec leta 2017
odobrena sredstva v višini 21.227 EUR, nakazana so bila v sredini meseca
februarja 2018.
Konec leta 2017 je bil projekt v celoti zaključen za kar smo porabili 77.531
EUR.

Projekt:
Namen in cilji:
Stanje projekta:
Plan: 13.800 EUR
Real.: 1.424 EUR

OB116-11-0008
Gradnja vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici
Cilj je zagotovitev dodatnih 4 oddelkov vrtca in opreme, ki se
uporabljajo za izvajanje predšolske dejavnosti.
Na projektu so predvidena sredstva za dograditev vrtca v Sv. Jurij ob
Ščavnici. V tej postavki je bila planirana dokončna realizacija pogodbe
za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za novogradnjo
dodatnih štirih enot vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici ter pridobitev
gradbenega dovoljenja. V letu 2016 je bila izdelana PGD dokumentacija
in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je bil izdelan
izračun energetske učinkovitosti (PHPP), v višini 1.424 EUR. V letu

2018 bo izdelana še PZI dokumentacija ter se bo pristopilo k projektu
izgradnje vrtca.
Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0054
Sofinanciranje investicij v OŠ
Cilj je zagotavljanje dobrega stanja prostorov in opreme , ki se
uporabljajo za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.
Osnovna šola je sredstva porabila za montažo strešnih oken v nivojskih
Stanje projekta:
Plan: 10.000 EUR učilnici, za nabavo klopi brez naslonov ter za zamenjavo vrat z
Real.:10.000 EUR nadsvetlobo na razredni stopnji. V vrtcu Sonček so bila nameščena
senčila in komarniki.
Projekt:
Namen in cilji:

OB116-08-0056
Nabava službenega avtomobila OZ RK G.Radgona
Cilj je zagotavljanje dobrega stanja prostorov in opreme , ki se
uporabljajo za izvajanje dejavnosti glasbenih šol.

Stanje projekta:
Plan: 1.809 EUR Sredstva so se namenile za prenovo šolske koncertne dvorane in za
Real.: 1.809 EUR nabavo instrumentov.

4.4. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA, STANJA IN GIBANJA
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN STANJE IN GIBANJE
DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL
4.4.1. B i l a n c a s t a n j a
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in
preteklo obračunsko obdobje na dan 31. 12. 2017 in je pripravljena v skladu z določili 28.člena
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS , št. 23/99 in 30/02-1253) in Pravilnikom o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list
RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08).
Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu
obračunskega obdobja. Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste
in ročnost.
Pri obračunu amortizacije za leto 2017 smo upoštevali Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06-4631,
138/06, 120/07 in 48/09).
VREDNOST PREMOŽENJA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
AKTIVA/PASIVA SKUPAJ
LASTNA SREDSTVA – SPLOŠNI
SKLAD IN REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE
FINANČNE
OBVEZNOSTI - ZADOLŽEVANJE

2015
17.047.737
15.729.913

2016
16.987.262
15.907.591

2017
17.150.409
15.975.478

683.333

732.513

759.516

4.4.1.1. S r e d s t v a
4.4.1. 1. 1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (Razred 0)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2017 izkazujejo stanje na
15.518.043 EUR, kar je za 201.438 EUR manj kot na isti dan lanskega leta.
Prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju
Konto
Naziv konta
2016
1
2
3
0 Dolgoročna sredstva in sredstva v 15.719.482
upravljanju
240.650
00 Neopredmetena dolgoročna sredstva
-88.628
01 Popravki vrednosti neopre.dolg.sred.
16.654.610
02 Nepremičnine
-2.998.335
03 Popravki vrednosti nepremičnin

2017
Indeks
4
5=4/3
15.518.044
98,7
250.532
-110.823
17.038.035
-3.304.263

104,1
125,0
102,3
110,2

04
05
06
07
09

Oprema in druga OS
Popravki vrednosti opreme in dr. OS
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Terjatve za sredstva dana v upravljanje

783.657
-482.339
29.502
1.467
1.578.898

793.266
-548.066
29.502
0
1.369.861

101,2
113,6
100,0
86,7

4.4.1.1.1.2.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, oprema in druga
osnovna sredstva, drobni inventar (Skupina razreda 00, 01, 02, 03, 04, 05)
V skupini razreda 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva
Na kontu neopredmetena dolgoročna sredstva na dan 31.12.2017 izkazujemo stanje v višini
250.532 EUR, kar predstavlja 9.882 EUR več kot na isti dan lanskega leta.
V letu 2017 je bil v uporabo prenesen načrt razvoja širokopasovnih omrežij, ki se uporablja
načrtovanje širokopasovnih omrežij v občini.
V skupini razreda 02 – Nepremičnine
Na kontu nepremičnin na dan 31.12.2017 izkazujemo stanje v višini 17.038.035 EUR, kar
predstavlja 383.425 EUR več kot istega dne lanskega leta.
V skupini nepremičnin sta bili v letu 2017 dani v uporabo dve bivalni enoti v skupni višini
4.831 EUR. V uporabo je bila dana tudi LC 3888031 Dragotinci-Okoslavci, JP 888042 Sovjak
– Kamen, JP 888560 odsek 888561 Jamna – Šijanec in JP 888020 odsek 888021Sovjak –
Kutinci v skupni višini 285.767 EUR. V uporabo je bilo dano tudi Nogometno igrišče pri OŠ
Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 77.531 EUR.
V skupini razreda 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2017
izkazujemo stanje 793.266 EUR. Dograjen je bil strežnik, nabavljen računalnik in tiskalnik za
potrebe svetovalce za okolje in prostor ter komunalne zadeve. Nabavljeni so bili trije pisarniški
stoli. Za potrebe urejanja okolja smo nabavili motorno žago. V mrliški veži je bilo dano v
uporabo 8 samostoječih svetilk. Za potrebe CZ so bile nabavljene 3 ponjave, mornariška lestev,
maska G2 s papirnim filtrom in nahrbtnik za prvo pomoč. V KUS-u je bil nabavljen notesnik
in čistilni stroj za tla in potisna plošča za čistilni stroj.
Skupini razreda 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe izkazuje na dan 31.12.2017 stanje v
višini 29.502 EUR. V tej skupni so zajete delnice občine v CP Murska Sobota, v višini 12.332,
vplačilo osnovnega kapitala v javno podjetje Center za ravnanje z odpadki, v višini 1.990 ter
vplačilo osnovnega kapitala v javno podjetje Prlekija, v višini 15.180 EUR.
Skupina razreda 07 - Dolgoročna dana posojila in depoziti na dan 31.12.2017 ne izkazujemo
stanje. Sredstva, ki smo jih v letu 2009 namenili iz proračuna za subvencioniranje obrestne
mere obrtnikom v višini 8.346 EUR so bila v celoti počrpana.
4.4.1.1.1.3. Terjatve za sredstva dana v upravljanje ( skupina razreda 09)
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na dan 31.12.2017 izkazuje terjatve za dana sredstva v
upravljanje, v višini 1.369.861 EUR. Sredstva imajo v upravljanju: OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici v
višini 994.530,49 EUR, Glasbena šola Gornja Radgona, v višini 60.636,50 EUR, Javni zavod
knjižnica Gornja Radgona, v višini 117.223,31EUR in Zdravstveni dom Gornja Radgona, v
višini 197.471,26 EUR.

4.4.1.1.2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (razred 1)
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujejo na dan 31.12.2017 stanje v višini
1,632.365 EUR, kar je za 364.585 EUR oz. za 28,8 % več kot istega dne leta 2016.
Prikaz kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev
Konto Naziv konta
2016
2017
1
2
3
4
1 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne 1.267.780 1.632.365
razmejitve
0
0
10 Denarna sredstva v blagajni
248.152
756.888
11 Dobroimetje pri bankah in dr.fin.instituc.
138.970
79.719
12 Kratkoročne terjatve do kupcev
0
0
13 Dani predujmi in varščine
10.810
66.207
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
300.000
0
15 Kratkoročne finančne naložbe
0
0
16 Kratkoročne terjatve iz financiranja
53.934
85.689
17 Druge kratkoročne terjatve
170.388
183.074
18 Neplačani odhodki
373.022
433.292
19 Aktivne časovne razmejitve

Indeks
5=4/3
28,8
0
305,0
174,3
0
612,5
0
62,9
107,4
116,2

Na povišanje kratkoročnih sredstev je vplivalo povečanje dobroimetja na podračunu občine,
povečanje terjatev do kupcev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter povečanje
neplačanih odhodkov in aktivnih časovnih razmejitev.
4.4.1.1.2.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 31. 12. 2017 Občine Sveti Jurij ob Ščavnici izkazuje naslednje stanje denarnih sredstev
• sredstva na podračunu občine
756.388,34 EUR,
• izločena denarna sredstva za potrebe občinske blagajne
500,00 EUR.
4.4.1.1.2.2. Neplačane terjatve na dan 31. 12. 2017
Na dan 31. 12. 2017 ima Občina Sveti Jurij ob Ščavnici odprtih 138.970 EUR kratkoročnih
terjatev do kupcev. Konec leta so bili izdani računi za pokopališče, katerega terjatve se
izkazujejo na kontu 120001. Terjatve iz tega naslova predstavljajo terjatve Centra za socialno
delo Gornja Radgona za povračilo stroškov splošno koristnega dela, do Ministrstva za okolje
in prostor za povračilo stroškov odlaganja azbestnih plošč, do Javnega podjetja Prlekija iz
naslova poslovnega najema-vodooskrba, terjatve do Pomurskih lekarn iz naslova
nerazporejenega presežka, terjatve do SKP Gornja Radgona za pobrano stanarino za mesec
december, podjetja ProjTom d.o.o. in Zavarovalnice Triglav za najem prostora v občinski
zgradbi za mesec december. Med neplačanimi terjatvami izkazujemo tudi zapadle terjatve do
fizičnih oseb, katere bo potrebno opisati ali izterjati z izvršbo oziroma preko sodišča. Terjatve
do fizičnih oseb so:
586 EUR
• Cafuta Milan iz naslova povračila pogrebnih stroškov za pokojnim
Rola Jožefom
• Duh Marija iz naslova sofinanciranja nadomestila DP
38 EUR
• Habjanič Viktor iz naslova komunalnega prispevka
2.073 EUR
37 EUR
• Kocuvan Mateja, za povračilo stroškov mobitela

•
•
•
•

Košar Franc iz naslova komunalnega prispevka
Krajnc Gabriel iz naslova porabe vode
Kurbos Rudolf iz naslova mrliške veže
Kurbus Ana iz naslova mrliške veže

•
•
•
•
•
•
•
•

Lovrec Marko iz naslova porabe vode, v višini
Mihalič Slavko iz naslova sodbe okrožnega sodišča
Omerhodžić Christian iz naslova mrliške veže
Štuhec Bogomir iz naslova vzdrževanja pokopališča
Toš Anton iz naslova mrliške veže
Trstenjak Štefan iz naslova sofinanciranja nadomestila DP
Vrbančič Simon iz naslova mrliške veže
Žajdela Erika iz naslova mrliške veže

955 EUR
225 EUR
85 EUR
106 EUR
202 EUR
8.869 EUR
85 EUR
23 EUR
106 EUR
34 EUR
85 EUR
85 EUR.

Na dan 31.12.2017 izkazujemo Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov
proračuna, v višini 66.207 EUR. Glavne terjatve predstavljajo terjatvene do Občine Ljutomer
za nakazana likvidnostna sredstva, Občine Puconci iz naslova poslovnega najema, terjatve do
UE Gornja Radgona za najem prostora v občinski zgradbi ter terjatve do Zavoda RS za
zaposlovanje za sofinanciranje javnih del za mesec december.
V skupini Drugih kratkoročnih terjatev iz financiranja so prikazane terjatve do Zavoda za
zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana, Terjatve za napačna nakazila oz. preplačila
ter terjatve do zavezancev za davčne prihodke, ki se izkazujejo na Upravi za javna plačila.
Glavni vir teh terjatev predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
4.4.1.1.2.3. Neplačani odhodki
Neplačane odhodke izkazujemo v višini 183.074 EUR in obsegajo neplačane transferne
odhodke in druge neplačane odhodke.
4.4.1.1.2.4. Aktivne časovne razmejitve
V skupini Aktivne časovne razmejitve se vodijo namenska sredstva iz naslova takse za
obremenjevanje voda, v višini 374.322 EUR in sredstva rezervni sklad za stanovanja, ki jih
oblikuje upravljalec stanovanj, v višini 11.801 EUR ter sredstva rezervnega sklada od
najemnine za infrastrukturo od ravnanja z odpadki, v višini 47.168 EUR.

4.4.1.2. O b v e z n o s t i d o v i r o v s r e d s t e v
Obveznosti do virov sredstev obsegajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
ter lastne vire in dolgoročne obveznosti.
4.4.1.2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (razred 2)
Na kratkoročnih obveznostih izkazujemo na dan 31.12.2017 stanje v višini 415.415 EUR, kar
predstavlja 119,7 % istega dne preteklega leta.

Prikaz kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev
Konto Naziv konta
2016
1
2
3
2 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
347.158
razmejitve
0
20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
21.502
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
95.403
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
22.713
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
50.108
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
0
25 Kratkoročne obveznosti do financerjev
0
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja
157.432
28 Neplačani prihodki
0
29 Pasivne časoven razmejitve

2017
Indeks
4
5=4/3
415.415
119,7
917
21.538
114.873
8.357
43.027
0
0
226.703
0

0
100,2
120,4
36,8
85,9
0
0
144,0
0

Na znižanje kratkoročnih obveznosti je vplivalo predvsem znižanje kratkoročnih obveznosti
do uporabnikov enotnega kontnega načrta in Neplačanih prihodkov.
4.4.1.2.1.1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na dan 31.12.2017 izkazujemo obveznosti do zaposlenih v višini 21.538 EUR. V tej skupini
kontov so zajeti obveznosti do delavcev iz naslova plače za mesec december.
4.4.1.2.1.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujemo v višini 114.873 uEUR in izhajajo iz
neplačanih računov za leto 2017.
Večje obveznosti imamo do naslednjih dobaviteljev:
- Arriva Štajerska d.d.
5.719 EUR
- Dom starejših Idila
1.107 EUR
- Dom starejših Gornja Radgona
6.580 EUR
- DOSOR, Dom starejših občanov
5.556 EUR
- Društvo podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici
1.268 EUR
- E+Projekt d.o.o.
2.178 EUR
- Elektro Maribor, Javno podjetje d.o.o.
3.079 EUR
- GEN-I, Trgovina in prodaja d.o.o.
1.768 EUR
- GI ZRMK d.o.o.
1.281 EUR
- GMW d.o.o.
27.867 EUR
- JP Prlekija d.o.o.
30.884 EUR
- Komunala Slovenske gorice d.o.o.
1.520 EUR
- MOG Slekovec d.o.o.
1.039 EUR
- Santimi d.o.o.
1.763 EUR
- Občina Ljutomer
4.505 EUR
- ZEU d.o.o.
6.917 EUR.
Ostale obveznosti do dobaviteljev so pod 1.000 EUR, izhajajo iz meseca decembra in zapadejo
v plačilo v mesecu januarju leta 2018.

4.4.1.2.1.3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Med Drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja na dan 31.12.2017 v višini 8.357 EUR
izkazujemo obveznost za plačilo prispevkov na plačo za zaposlene za mesec december,
obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV ter obveznosti za plačilo
prispevka za zdravstveno zavarovanje za zavarovanje kot občan za mesec december.
4.4.1.2.1.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na dan 31.12.2017 izkazujemo v tej skupini kontov obveznosti v višini 43.027 EUR in sicer:
- Center za socialno delo Gornja Radgona
1.385 EUR
- Dom Lukavci p.o.
4.886 EUR
- Dom starejših Lendava
1.570 EUR
- Dom starejših Ljutomer
2.381 EUR
1.329 EUR
- Občina Cerkvenjak
- Občina Gornja Radgona
1.673 EUR
- Občina Ljutomer
12.048 EUR
- Občina Puconci
1.028 EUR
- Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici
4.035 EUR
- Osnovna šola Cankova
1.340 EUR
- Varstveno delovni center M. Sobota
2.909 EUR
- Vrtec Radenci – Radenski Mehurčki
2.878 EUR
- Zavod za usposabljanje Dornava
1.969 EUR.
Ostale obveznosti do proračunskih uporabnikov so pod 1.000 EUR, izhajajo iz meseca
decembra in zapadejo v plačilo v mesecu januarju leta 2018.
4.4.1.2.1.5. Neplačani prihodki
Neplačane prihodke izkazujemo v višini 226.703 EUR in obsegajo neplačane transferne
prihodke in druge neplačane prihodke.
4.4.1.2.1.6. Lastni viri in dolgoročne obveznosti do virov sredstev (razred 9)
Lastni viri in dolgoročne obveznosti do virov sredstev izkazujejo na dan 31.12.2017 stanje v
višini 16.734.994 EUR in so za 0,6 % večje kot na dan 31.12.2017.
Prikaz lastnih virov in dolgoročnih obveznosti do virov sredstev
Konto Naziv konta
2016
1
2
3
9 Lastni viri in dolgoročne obveznosti do 16.640.104
virov sredstev
15.504.406
90 Splošni sklad
403.185
91 Rezervni sklad
732.513
96 Dolgoročne finančne obveznosti

2017
4
16.734.994

Indeks
5
100,6

15.501.203
474.275
759.516

100,0
117,6
103,7

Lastni viri obsegajo splošni sklad, katerega sestavlja splošni sklad za osnovna sredstva, v višini
14.118.288 EUR, presežek prihodkov nad odhodki, v višini 743.068 EUR, splošni sklad za
sredstva dana v upravljanje, v višini 1.369.862 EUR in splošni sklad za finančne naložbe, v
višini 29.502 EUR. Na povečanje je vplivalo povečanje rezervnega sklada, ki obsega Stalno

proračunsko rezervo, v višini 12.650 EUR, proračunski sklad za takso za obremenjevanje voda,
v višini 374.322 EUR, posebni rezervni sklad za stanovanja, v višini 11.801 EUR, Sklad
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 48.023 EUR,
proračunski sklad od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadki, v višini 13.888 EUR in
Proračunski sklad oblikovan v Občini Puconci od najemnin za infrastrukturo –ravnanje z
odpadki, v višini 13.591 EUR.
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi do virov sredstev izkazujemo tudi stanje
dolgoročno prejetih posojil, katerega stanje na dan 31.12.2017 je 759.515,82 EUR. Občina
Sveti Jurij ob Ščavnici je leta 2012 najela kredit pri SID banki, v višini 800.000 EUR. Občina
Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2017 na podlagi 23. člena ZOF od Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje projekta »JP888020 odsek
888021 Sovjak-Kutinci«, v višini 67.002,42 EUR. Obrestna mera koriščenja povratnih sredstev
je 0,00 %. Doba vračanja sredstev znaša 10 let z dobo mirovanja eno leto. Ta sredstva ne grejo
v fond zadolževanja, vendar jih je potrebno v poslovnih knjigah prikazati, kot najeti dolgoročni
kredit.
4.4.1.2.1.7 Izven bilančna evidenca
V okviru izven bilančne evidence smo knjižili podelitev koncesije za izvedbo kotlovnice za
proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase in pravico dobave toplote uporabniku Osnovni
šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 105.000 EUR. Koncesija je bila podeljena podjetju Petrol
Energetika d.o.o. po modelu javno – zasebnega partnerstva po metodi DBOT (projektirajzgradi-upravljaj-prenesi v posest in last).
Izven bilančno so knjižene tudi instrumenti zavarovanj pogodbenih obveznosti –garancije, ki
so na dan 31.12.2017, izkazane, v višini 286.676 EUR.

4.4.2. S t a n j e i n g i b a n j e n e o p r e d m e t e n i h
dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osno vnih sredste v
Obrazec stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev je obvezna priloga k bilanci stanja.
Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 01. januarja do 31. decembra po posameznih
kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
izkazanih na ustreznih kontih skupine 00, 02 in 04, njihovi popravki pa se izkazujejo na kontih
skupin 01,03, in 05.
Osnovna sredstva so vodena po nabavnih cenah. Vrednost osnovnih sredstev je zmanjšana za
redni odpis oz. amortizacijo po predpisanih stopnjah in povečana za vrednost novih nabav.

4.4.3. S t a n j e i n g i b a n j e d o l g o r o č n i h
kapitalskih naložb in posojil
Druga obvezna priloga k bilanci stanja je obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil.

Ta obrazec je preglednica stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročnih
posojil. Gre za kumulativni prikaz knjigovodskih podatkov od 01. januarja do 31. decembra,
izkazanih na ustreznih kontih skupin 06 - Dolgoročne kapitalske naložbe in 07 – Dolgoročno
dana posojila in depoziti.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na kontu skupine 06 izkazuje 383 delnic v CP Murska Sobota
d.d., v skupni vrednosti na dan 31.12.2017 , v višini 12.332 EUR, Vplačilo osnovnega kapitala
v javno podjetje Center za ravnaje z odpadki, v višini 1.990 EUR in Vplačilo osnovnega
kapitala v javno podjetje Prlekija, v višini 15.180 EUR. Na kontu skupine 07 se vodijo
dolgoročni depoziti dani banki za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite obrtnikov.
V tabeli je prikazano otvoritveno stanje depozitov na dan 01.01.2016, znesek povečanja danih
posojil v letu 2016, znesek zmanjšanja danih posojil in vrednost danih posojil na dan
31.12.2016. V letu 2009 je bil nakazani depozit Novi KBM za subvencioniranje obrestne mere
obrtnikom, v višini 8.345,85 EUR. Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanje. Sredstva, ki smo
jih v letu 2009 namenili iz proračuna za subvencioniranje obrestne mere obrtnikom, v višini
8.346 EUR, so bila v letu 2016 v celoti počrpana.
Sv. Jurij ob Ščavnici, marec 2018
Pripravila:
Suzana Šadl

Župan
Miroslav PETROVIČ, l.r.

