POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2018
Splošni podatki o občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, kot sestavni del
Pomurja. Leži v osrčju vinorodnih Slovenskih goric in v delu meliorirane Ščavniške doline, le
streljaj od večjih krajev, kot so Gornja Radgona, Radenci, Ljutomer in Lenart. Razprostira se
na območju v velikosti 51,3 km2 in ima približno 2.900 prebivalcev. Občino Sveti Jurij ob
Ščavnici predstavlja in zastopa župan Anton Slana. Občinski svet sestavlja 11 članov.
Osebna izkaznica občine :
Število prebivalcev:
Površina:
Število naselij:
Število gospodinjstev:
Ustanovitev občine:
Sedež občine:
Tel. št.:
Fax:
E-pošta:
Matična številka:
Davčna številka:
Št. računa občine:

cca. 2.900
51,3 km2
27
cca. 930
1994
Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
02 564 45 20
02 564 45 30
obcina@sveti-jurij.si
5880319000
SI36670243
SI56 0110 0010 0011 689

Simbola občine Sveti Jurij ob Ščavnici, grb in zastava sta delo akademskega slikarja Janeza
Vidica (1923-1996). Nastali sta prvo leto delovanja občine, to je leta 1995.
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Jakob Šešerko, domačin z Ženika je za himno napisal Jürjovško zdravico, ki jo je uglasbil
Lojze Krajnčan.
Območje občine obsega 27 naselij: Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, Brezje, Čakova,
Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, Grabšinci, Jamna, Kočki Vrh, Kokolajnščak,
Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, Mali Moravščak, Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Stanetinci,
Stara Gora, Terbegovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ženik in Žihlava.
Grbi posameznih naselij, oziroma vaški grbi:
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Središče občine je naselje Sveti Jurij ob Ščavnici. V samem središču in njegovi neposredni
bližini se nahaja občinska uprava, krajevni urad, Kulturno in upravno središče Sveti Jurij ob
Ščavnici, pošta, zdravstvena postaja, lekarna, osnovna šola, vrtec, gasilski dom, kmetijska
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zadruga, trgovine, vrtnarija, župnijska cerkev,…Občina Sveti Jurij ob Ščavnici nosi ime po
zavetniku župnijske cerkve - Svetem Juriju.
Prebivalci, oziroma občani občine se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo,
sadjarstvom in vinogradništvom, saj pogoje za te dejavnosti daje izjemno rodovitna prst.
Večje industrije v občini ni, občani se zaposlujejo sami ali pri samostojnih podjetnikih, ostali
pa so zaposleni v okoliških, večjih krajih. Z izgradnjo pomurske avtoceste je občanom v
veliki meri omogočen hitrejši in lažji ter časovno krajši dostop do delovnih mest tudi v bolj
oddaljena mesta. Občina je z imenovano državno investicijo pridobila tudi priključek na
avtocesto, z bencinskimi servisi in počivališčem v naselju Grabonoš. Občina torej leži na
križišču pomembnih prometnih poti: V. evropskega koridorja (Italija – Madžarska) ter
regionalne ceste, ki povezuje Avstrijo in Hrvaško. Zato se načrtuje izgradnja poslovno obrtne
cone, ki bo zagotavljala pogoje za razvoj podjetništva in zaposlitev dela lokalnega
prebivalstva v domači občini. Ugodne prometne povezave pa so tudi velika prednost za razvoj
turizma, ki ga v osnovi omogočajo že naravne danosti in bogata zgodovina občine. Poudarja
se pomen turizma, saj je v naših krajih narava še dokaj neokrnjena, ker je ni onesnaževala
industrija, pa tudi kmetijstvo, predvsem v hribovitem delu, ni bilo tako intenzivno, kot
drugje. Bogata je tudi kulturna dediščina občine. Arhitekturna dediščina stanovanjskih in
gospodarskih objektov še vedno služi svojemu namenu.
V občini je zelo razvito društveno delovanje, saj deluje okrog 50 aktivnih društev (in zvez) na
različnih področjih (kultura, šport, gasilstvo, kmetijstvo, humanitarne dejavnosti, turizem,…).
V letu 1998 je bila ustanovljena samostojna gasilska zveza v občini Sveti Jurij ob Ščavnici,
katere poglavitni namen je zagotavljanje požarne varnosti na celotnem območju občine.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je znana tudi po mnogih velikih Prlekih, ki so pomembno
vplivali na zgodovino slovenskega naroda. Velik razvoj se čuti tudi na kulturnem področju,
kjer svojo glavno vlogo igrajo prav društva na področju kulture.
V naše kraje je rad zahajal pisatelj Ivan Cankar. Tukaj so rojeni teolog dr. Anton Korošec, ki
je bil tudi najpomembnejši slovenski politik med 1. in 2. svetovno vojno; naš domačin je tudi
duhovnik, pesnik in narodni buditelj Jakob Košar; pesnik, pisatelj, esejist, politik in prevajalec
Edvard Kocbek; slovenski dramatik, pripovednik, literarni in gledališki zgodovinar ter režiser
dr. Bratko Kreft; učitelj slovenščine Koloman Kvas; odvetnik in rodoljub dr. Jakob Ploj;
slovenski duhovnik, pedagog, pisatelj, etimolog in zgodovinar Davorin Trstenjak; stotnik,
pomočnik generala Rudolfa Maistra, podpolkovnik Edvard Vaupotič. Domača sta tudi
arhitekta, ki sta s svojimi stvaritvami obogatila mesto Maribor, brata Branko in Vanček
Kocmut; slovenski literarni zgodovinar, univerzitetni profesor Fran Ilešič iz Brezja; slavist,
arhivist, kulturnopolitični zgodovinar Viktor Vrbnjak; pisatelj in delavski kulturno– prosvetni
organizator Ivan Vuk Starogorski; pesnik in pisatelj Jakob Šešerko; slikar Franc Košar; in
škof ter častni občan dr. Vekoslav Grmič. Tukaj pa je obiskoval osnovno šolo tudi odvetnik in
pionir slovenskega filma, dr. Karol Grossmann. Našteti in še številni drugi pričajo, da je tukaj
stičišče in sozvočje ugodnih vplivov za razvoj človeških virov. In upravičeno so obiskovalci
našemu kraju nadeli ime »Prleške Atene«. Doprsni kipi Edvarda Kocbeka, dr. Antona
Korošca in dr. Vekoslava Grmiča krasijo trg Videm v Svetem Juriju ob Ščavnici. Po Edvardu
Kocbeku nosi ime tudi osrednja dvorana v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob
Ščavnici, v katerem prostore s pridom koristijo za svoje delovanje in številne prireditve
domača kulturna društva, ki s svojim ustvarjanjem prispevajo k bogatemu kulturnemu
dogajanju občine.
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V letu 2018 so bile na celotnem območju občine, v organizaciji različnih organizatorjev,
izvedene številne prireditve in dogodki, tako na športnem, gasilskem, turističnem, kulturnem,
humanitarnem področju, kakor tudi na drugih področjih. Velika večina kulturnih dogodkov je
bilo izpeljanih v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici in tudi po vaseh
občine.
Najpomembnejši predpisi, ki v Sloveniji urejajo področje lokalne samouprave, ki spada pod
Ministrstvo za javno upravo, katerega aktualni minister je Rudi Medved, so:
●
•
•
•
•
•

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi/ ZLS,
Zakon o lokalnih volitvah/ ZLV,
Zakon o financiranju občin/ ZFO,
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij/ ZUODNO,
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave/ MEELS.
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Poleg osnovnih predpisov pa je potrebno upoštevati še vso področno zakonodajo, ki ureja
določila in pristojnosti občin na posameznih področjih, npr.: Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju,...
Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ je občina obravnavana kot temeljna
samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja
svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Nadalje omenjeni zakon že v
splošnih določbah določa, da so občine osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati
in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne
zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki
so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s
splošnim aktom občine ali so določene z zakonom (21. člen ZLS).
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v
prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
stanovanj,
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,
ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za
kvaliteto življenja njenih prebivalcev,
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo,
dejavnost na svojem območju,
- pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov,
zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne
površine v skladu z zakonom, ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva,
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini,
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali
obletnicah občanov,
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
6

- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- sprejema statut občine in druge splošne akte,
- organizira občinsko upravo,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Organi občine so 3, in sicer: občinski svet, župan in nadzorni odbor.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
V letu 2018 je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici izvajala različne projekte in investicije, ki so se
bodisi zaključili v letu 2018 ali se bodo zaključili v letu 2019. Podroben opis investicij je zajet
tudi v Posebnem delu obrazložitev Zaključnega računa in v Načrtu razvojnih programov/
NRP 2018- 2021.
Na postavki Investicijski odhodki so se izvajale sledeče investicije, nakup opreme,
vzdrževanje, projekti,…
a) V letu 2018 je bila v prostorih bivše šole zaključena investicija ureditve Turistično
promocijskega centra Stara Gora, ki ga je izvajalo podjetje Zidarstvo Miran Šijanec
s.p.

Uredila se je obnova prostorov in dobava opreme za trgovino lokalnih proizvodov (vin, olja,
izdelkov domače obrti,…) in degustacijski prostor. Izvedena so bila gradbena in obrtniška
dela na delu obstoječe obočne kleti na objektu, ki so obsegala: izkop ilovnatih tal, čiščenje
ometov iz opečnih obokov, čiščenje fug v opečnih zidovih in obokih ter ponovno fugiranje,
izvedba drenaž in jaškov, vgraditev folij, nasip tampona ter položitev opečnih tlakov,
odstranitev starih in izvedba vseh potrebnih, novih, strojnih in elektroinštalacij, vključno z
montažo svetil in varnostne razsvetljave, vse skrito v stene in prekrito z opeko, delne rušitve
in prezidave pregradnih sten in obnova obstoječih poškodovanih zidov, predvsem okrog oken,
obrtniška dela – izdelava in montaža stavbnega pohištva, pregradnih sten, izdelava in montaža
opreme – stolov, miz, predalnika, pulta za blagajno, točilnega pulta s hladilniki in pomivalnim
koritom, vse pod nadzorom nadzornega gradbenega inženirja in nadzorne konservatorke
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je objekt kulturni spomenik lokalnega pomena.
Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine in samih zahtev starega objekta, je tekom
gradnje prišlo do manjših sprememb glede na popis del, vendar nobena od sprememb ni
vplivala na naravo in cilje projekta, prav tako ni zahtevala povečanja pogodbene vrednosti,
ampak je vrednost končne situacije še nekaj nižja od pogodbene vrednosti, kljub temu, da je
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naložba izvedena v celotnem načrtovanem obsegu. Investicija je bila na podlagi uspešne
prijave na 1. 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, sofinancirana s sredstvi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
b) Ureditev Centra ponovne uporabe
Predhodni obstoječi objekt, ki je prvotno služil garažam in delavnici za potrebe občine, se je
preuredil v storitveno delavnico, za popravilo hišnih elektroaparatov. Objekt bo v bodoče
služil kot servisna delavnica lokalnim občanom in prebivalcem pomurske regije. Aparati se
bodo v delavnici očistili, popravili in vrnili, oz. prodali končnemu porabniku. Aparati, kateri
ne bodo popravljeni, se bodo predali pooblaščenemu prevzemniku za tovrsten odpad
(CEROP). V delavnici se bodo hranile samo delujoče naprave.
S posegom v objekt se ni spremenil tloris objekta in prav tako ne višinski gabarit stavbe. Na
objektu se je izvedla nova fasada in ostrešje ter se na novo vgradila okna in vrata. Okrog
objekta se je izvedla tlakovana pot. V objektu se je izvedel estrih, skupne debeline do 18 cm.
Projekt je bil izveden s pomočjo uspešno pridobljenih povratnih (kreditnih) sredstev, iz
naslova Zakona o financiranju občin, na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj. Izvajalec del je bilo podjetje Gradbeništvo
Lorenčič d.o.o.

c) Modernizacija občinskih cest
Modernizacija občinskih cest je bila izvedena s pomočjo uspešno pridobljenih nepovratnih
sredstev, iz naslova Zakona o financiranju občin, na strani Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj. Izvajalec del je bilo podjetje GMW,
gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer d.o.o.
V modernizacijo, oz. rekonstrukcijo so bile vključene naslednje ceste:
-

javna pot JP 888260, odsek 888261 Jurkovič- Zg. Stanetinci, v dolžini 302 m,
lokalna cesta LC 388110, odsek 388111 Kokolajnščak- Kutinci, v dolžini 247 m,
javna pot JP 888490, odsek 888491 Grabšinci- Mali Moravščak, v dolžini 80 m,
lokalna cesta LC 388010, odsek 388011 Biserjane- Hrastje Mota, v dolžini 232 m,
manjše sanacije cest in prometna signalizacija v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
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č) Med manjšimi investicijami (investicijskimi odhodki) se je izvedlo naslednje: postavitev
avtobusne postaje, izdelava projektne dokumentacije za postavitev žarnega zidu na
pokopališču, investicijsko vzdrževanje cest ter dela na vodovodu Sv. Jurij ob Ščavnici (sistem
C- I. faza), geodetske odmere in odkupi zemljišč, projektna dokumentacija za Vrtec Sv. Jurij
ob Ščavnici (● izdelava poročila o izračunu PHPP= »izračun energetske učinkovitosti za
pasivne zgradbe«, za prizidek vrtca, za namen pridobitve finančnih vzpodbud na EKO Skladu,
● PZI projekti, ● dopolnitve in spremembe PGD, kot osnova za izdelavo PZI in usklajevanje
z zahtevami dopolnitev PHPP), projektna dokumentacija – vodooskrba sistem C, projekti za
Center ponovne uporabe, projekti za kolesarske poti (podpisan je bil Dogovor o sodelovanju
pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena; gre za izgradnjo državnih kolesarskih
poti, ki bi se naj pričela izvajati v letu 2021), druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo
sistem C in rekreacijske površine v občini (izdelava DIIP za razširitev rekreacijskih površin
pri travnatem igrišču pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici), nakup računalnikov in računalniške
opreme, oprema za Kulturno in upravno središče- KD in oprema za KPC, nakup drugih
osnovnih sredstev in investicije na pokopališču, prostorski plan- SPRO, PRO (izdelava OPPN
za poslovno- obrtno cono Grabonoš in izdelava sprememb in dopolnitev OPN Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici).
d) Investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Gre za izgradnjo RČN Biserjane- 1. faza (rastlinska čistilna naprava v Biserjanah), z
izgradnjo RČN Biserjane- 1. Faza in ureditev
vključeno izvedbo nadzora nad
kanalizacijskega jaška pri bloku (neposredna bližina gasilskega doma Sveti Jurij ob Ščavnici).
e) Izvedba priključnih mest na javnem vodovodu
Za potrebe priključevanja gospodinjstev na javno vodovodno omrežje, so bila izvedena
priključna mesta na javnem vodovodu.
f) Izgradnja pločnika Sv. Jurij- Blaguš
V sklopu projekta ureditve regionalne ceste R2- 439/1305 Videm- Senarska, skozi naselje
Blaguš je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v skladu s sporazumom o sofinanciranju in v skladu
s pogodbo sofinancer v delu, ki zajema izgradnjo pločnika, kanalizacije, vodovoda in javne
razsvetljave. Projekt se je pričel izvajati v letu 2018, zaključek gradnje je predviden v mesecu
juniju 2019.
Investicije, ki glede na proračun 2018 (oz. rebalans proračuna 2018) niso bile realizirane, se
ugotavlja, da je do nerealizacije prišlo iz t.i. nepričakovanega razloga: predvsem zato, ker na
posameznih področjih ni bilo objavljenih javnih razpisov, na katere bi se Občina lahko
prijavila in pridobila sofinancerska sredstva (npr. izgradnja vrtca), bodisi iz razloga, ker na
trgu ni bilo zainteresiranih, potencialnih investitorjev na določenem področju ( ureditev
poslovne cone) ali glede na potrebe določena dela niso bila potrebna, da bi se izvedla (npr.
investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sv. Jurij ob Ščavnici).
Tako izračun uspešnosti pokaže 46,7 % uspešnost realizacije.
Na postavki Investicijski transferi so bili izvedeni:
1. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
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V tem je zajeto sofinanciranje nabave opreme za GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, sofinanciranje
obnove gasilskega doma (gasilski dom Grabonoš- obnova po nesreči izlitja vode) in
sofinanciranje nabave gasilskih vozil (premostitvena sredstva).
2. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
V tem delu gre za investicijske transfere občinam (sanacija odlagališča Hrastje Mota in
zagonski stroški za skupno občinsko upravo) in javnim zavodom (Zdravstveni dom Gornja
Radgona: nakup osnovne opreme in izdelava projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo Centra za krepitev zdravja; Glasbena šola Gornja
Radgona, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici- šola in OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici- vrtec in Knjižnica
Gornja Radgona).
Izračun uspešnosti pokaže 85,9 % uspešnost realizacije.

Na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se sproti objavljajo vse aktualne novice,
dogodki, objava javnih razpisov za različna področja (kultura, šport, kmetijstvo, sponzorstvo/
donatorstvo, izgradnja malih čistilnih naprav,…prav tako je javnost o dogajanju obveščena z
občasnimi izdajami Informatorja, Letnega koledarja prireditev na celotnem območju občine in
programa prireditev v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici.
Nekajkrat letno se izdaja tudi občinsko Jürjovško glasilo, v katerem so predstavljeni prispevki
osnovne šole in vrtca, društev z različnih področij, posameznikov,…
Osrednje dogajanje v občini je v mesecu aprilu, ko občina praznuje občinski praznik in se v ta
namen zvrstijo različni dogodki, ki so stalni že nekaj let in kot takšni predstavljajo tradicijo
praznovanja občinskega praznika: slavnostna seja (na kateri se podelijo občinska priznanja),
osrednja povorka, glasbeni koncerti, dramske predstave, likovne otvoritve, športne prireditve
(Blaguški tek, nogometni turnir, košarkarski turnir, namiznoteniški turnir, pohod,…),
ocenjevanja vin in prleških kvasenic,…
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je pridružena k dvema (2) skupnima občinskima upravama, in
sicer:
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob
Ščavnici
- notranja revizijska služba pri skupni občinski upravi občin Spodnjega Podravja.
Vsako leto se izvede notranja revizija izbranega področja. V teku je notranja revizija 2018:
preveritev notranjih kontrol in poslovanja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v delu, ki se nanaša
na investicijske odhodke. Tako se zasleduje gospodarnost in uspešnost ter učinkovitost
delovanja, oz. poslovanja občine in se sproti odpravljajo morebitne nepravilnosti delovanja,
oz. poslovanja.
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