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1 UVOD 
 

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2014 je bil sprejet na 21. 
redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 18.12.2013, in objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku številka 24/2013.  
 
V nadaljevanju je občinski svet na svoji 2. redni seji, dne 13.11.2014, sprejel Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014, ki je bil objavljen v Medobčinskem 
uradnem vestniku številka 26/2014.  
 
V proračunu in spremembah proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili načrtovani vsi 
predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2014. Sprejeti proračun je temeljni dokument delovanja občine. V 
tem dokumentu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja 
posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih 
področjih. 
 
Po preteku poslovnega leta mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna. Pravne 
podlage za pripravo zaključnega računa so: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr. in 101/13), 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

- Pravilnik 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, 97/12, 108/13 in 94/14), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik 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, 124/08, 58/10, 
60/10 – popr., 104/10 in 104/11), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), 

- 102. člen Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010). 
 
Definicija zaključnega računa proračuna (96. člen ZJF): ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun zajema tudi obrazložitve 
zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj od 
plana. 
 
Neposredni uporabniki proračuna moramo predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko 
in poslovno poročilo, na AJPES do zadnjega dneva v mesecu februarju za preteklo leto. Na 
osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil 
predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 in ga je do 
31.03.2015 predložil na Ministrstvo za finance. 
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Župan daje predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v sprejem 
Občinskemu svetu. O sprejemu Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za 
finance, najkasneje v 30. dneh po njegovem sprejemu. 
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2 ZAKLJUČNI RAČUN 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 
16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010)  je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___. redni seji, dne ____________ 
sprejel 

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 
 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014. 

 

2. člen 

Zaključni račun Proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 sestavljata splošni 
in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu pa je prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 izkazuje: 

 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

konto naziv v € 

I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.100.066 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.686.955 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.550.453 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.428.222 

703 Davki na premoženje 58.599 

704 Domači davki na blago in storitve 63.632 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 136.502 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 24.466 

711 Takse in pristojbine 1.150 



 6 

712 Denarne kazni 2.014 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.762 

714 Drugi nedavčni prihodki 49.110 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 411 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 411 

73 PREJETE DONACIJE 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 412.700 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 52.388 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU 

360.312 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.719.329 

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 592.025 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.420 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.554 

402 Izdatki za blago in storitve 400.738 

403 Plačila domačih obresti 23.813 

409 Sredstva, izločena v rezerve 6.500 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 603.392 

410 Subvencije 2.721 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 374.230 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 50.788 

413 Drugi tekoči domači transferi 175.653 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 507.156 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 507.156 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.756 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 7.669 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 9.087 

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I-II) 380.737 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  

0 
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VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 

0 

VII SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ), PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH 
POSOJIL (I+IV)-(II+V) 

380.737 

 

C RAČUN FINANCIRANJA 

VIII ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 Domače zadolževanje 0 

IX ODPLAČILO DOLGA (550) 379.718 

55 Odplačilo dolga 379.718 

X NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 0 

XI POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH (III+VI+X)=(I+IV+VIII)-(II+V+IX) 

1.019 

 Stanje sredstev na računih 31.12.2014 55.760,11 

 

3. člen 

Ostanek sredstev na računih konec leta 2014 se vključijo v proračun Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2015. 

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 se objavi na spletni 
strani občine in v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

Številka: 410-7/2015                                                                                 

Datum: 09.04.2015 

                                                                                                                                       Župan  

Peter Škrlec 
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4. POSLOVNO POROČILO 

 
3.1 PREDSTAVITEV OBČINE 

Osnovni podatki o občini 

Grb občine: 

 

Naziv: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
Naslov: Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol 
Telefon: 02/729 52 50 
Telefaks: 02/729 52 55 
 
Spletna stran: www.obcinajurij.si 
E-naslov: obcina@obcinajurij.si 
 

 
Slika 1: spletna stran občine 

 
Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave 
Davčna številka: SI58481435 
Matična številka: 2242877 
Številka proračunskega uporabnika: 77097 
Leto ustanovitve: 2006 
Podračun, odprt pri Ministrstvu za finance: SI56 0110 0010 0021 098 
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Gledano z geografskega vidika zavzema Občina Sv. Jurij v Slov. goricah skrajni vzhodni del 
zahodnih Slovenskih goric. Območje občine leži na obrobju Pesniške doline, med rekama 
Pesnico in Ščavnico. Površina znaša 34 km2 na kateri živi 21341 prebivalcev v 599 
gospodinjstvih.  
 
 

 
 

Slika 2: Zemljevid občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Občinsko središče je gručasto naselje Jurovski Dol, kateremu daje pečat gotska župnijska 
cerkev Sv. Jurija. Prva cerkvica se omenja že leta 1388. Jurovski Dol je ena izmed tipičnih 
slovenskogoriških vasi z »dolom«, po katerem teče potok Globovnica, ob katerem prevladujejo 
travniki in njive, ki na osojnih pobočjih prehajajo v gozd Območje dolov Slovenskih goric je 
namreč edino območje v Sloveniji, kjer še gnezdi zlatovranka in druge vse bolj redke ptice. 
 
Občino sestavlja 8 naselij in zaselkov: Jurovski Dol, Malna, Zgornji Gasteraj, Srednji Gasteraj, 
Spodnji Gasteraj, Zg. Partinje, Varda in Žitence. Jurovski Dol je upravno, gospodarsko, 
izobraževalno in kulturno središče širšega območja. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, 
ki ga je sprejel Državni zbor decembra 1993 (Ur.l. RS 94/07–UPB-2) in Zakona o referendumu 
za ustanovitev občin (Ur.l. RS 44/96, 28/01 in 72/05). Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je bila 
do lokalnih volitev leta 2006 ena izmed krajevnih skupnosti občine Lenart. Samostojna občina 
je bila ustanovljena z referendumom leta 2006, s samostojnim poslovanjem pa je pričela 
1.7.2007. Statut Občine Sv. Jurij je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 18.01.2007. 
 
 
 
 

                                                           
1 Vir: Statistični urad RS, na dan 01.01.2014 
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Slika 3:  Jurovski Dol 
 

 
Avtor fotografije: Maksimiljan Krautič 

 

Domačini se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. Poleg kmetijstva in različnih dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah (peka peciva, kruha in drugih domačih dobrot, rastlinska pridelava idr.), 
se v zadnjih letih na območju občine povečujejo storitvene dejavnosti s področja gradbeništva, 
trgovine, avtoprevozništva, krovstva, mizarstva, računalništva, frizerstva… 
 
Najbolj veselo je v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v mesecu aprilu, ko praznujejo farni praznik 
»žegnanje«, ali kot radi rečejo »Jurjevo nedeljo«. Cerkveni patron, Sv. Jurij, po katerem je kraj 
dobil tudi ime, je bil zavetnik vitezov, vojakov, poljedelcev, živinorejcev in vinogradnikov in 
v tem duhu poteka na Jurjevo nedeljo blagoslov konj in njihovih lastnikov, kar na ta dan privabi 
v Jurovski Dol številne obiskovalce. V tem času praznujejo občinski praznik, ki ga proslavijo 
z občinsko proslavo in drugimi spremljajočimi prireditvami, združenimi pod imenom »Jurjevi 
dnevi.« 
 
V občini je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v sodobno opremljeni osnovni šoli z 
devetletnim programom. Šola nosi ime po znanem slovenskem pisatelju, kiparju in slikarju ter 
nenazadnje tudi učitelju, Jožetu Hudalesu, ki je dolga leta živel v Jurovskem Dolu in na 
tukajšnji šoli poučeval številne generacije otrok. Pod okriljem šole deluje tudi vrtec s tremi in 
pol oddelki, od katerega je en oddelek jaslični. 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v bližnjem Lenartu s sodobnim zdravstvenim 
domom, katerega soustanoviteljica je občina. V neposredni bližini zdravstvenega doma je 
sodobna  lekarna.  
 
Za požarno varnost skrbi Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Jurij. Občina v okviru ustave in 
zakona samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in 
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naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z 
zakonom. Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami 
premoženja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. 
 
V občini so dejavna številna društva, ki sooblikujejo pestro družbeno življenje: Kulturno 
društvo Ivan Cankar Jurovski Dol, Športno društvo Sv. Jurij, Društvo kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij, Turistično društvo Dediščina, Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij, Društvo 
vinogradnikov Sv. Jurij, Društvo upokojencev Sv. Jurij, Čebelarsko društvo Sv. Jurij, Krajevna 
organizacija rdečega križa Sv. Jurij, Župnijska Karitas Sv. Jurij in Lovska družina.  
 
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, lokalnimi 
skupnostmi in državo. Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in 
solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in 
organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev. 
 

 

3.2 ORGANI OBČINE 

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v 
skladu z zakonom in statutom. Člani občinskega sveta in župan so občinski funkcionarji. Za 
opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plačila za opravljene 
funkcije, saj funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje ovrednotena funkcija v občini je funkcija 
župana. 
 

3.2.1 Župan 

Župan predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Izvolijo ga 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. Mandatna doba 
župana traja štiri leta. Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Peter Škrlec, ki funkcijo župana 
že tretji mandat opravlja nepoklicno. 
 
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v 
nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa 
zakon. 
 

3.2.2 Občinski svet 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Po lokalnih volitvah v letu 2014 so člani občinskega sveta občine:  
− Alojz Andrejč – neodvisni 
− Miroslav Breznik– DeSUS 
− Roman Črnčec – SDS 
− Jožefa Kurnik - SDS 
− Barbara Lorber - SDS 
− Gregor Nudl – SDS 
− Dušan Ribič – SDS 
− Tanja Škrlec – SDS in 
− Milan Zorec – SDS. 
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Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta 
in traja od prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet sprejema statut občine, 
odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo 
svojo funkcijo nepoklicno.  
 

3.2.3 Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor opravlja 
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. Nadzorni odbor šteje tri člane: Hermina Križovnik – predsednica ter člana Uroš 
Urbanič in Robert Zemljič. 
 

Slika 4: Organi občine 

 

 

3.2.4  Odbori in komisije 

Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je 
imenoval naslednje odbore, ki imajo po pet članov: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Nudl Gregor - predsednik in 
člani: Andrejč Alojz, Lorber Barbara, Škrlec Tanja, Zorec Milan. 

- Statutarno-pravna komisija: Breznik Miroslav predsednik in člani: Ribič Dušan, Zorec 
Milan, Klobasa Nataša, Kristl Tilen. 

- Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora: Andrejč Alojz – predsednik in člani:, Črncec Roman, Ribič Dušan, Črnčec 
Branko, Sagadin Jože. 

- Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance: Lorber Barbara – predsednica in člani: 
Kurnik Jožefa, Nudl Gregor, Sinič Jernej, Šenveter Janez. 

- Odbor za družbene dejavnosti: Črnčec Roman – predsednik in člani: Kurnik Jožefa, Škrlec 
Tanja, Breznik Alen in Črnčec Franc. 

 
 

3.2.5 Občinska uprava 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti 
občine na delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka. Občinska uprava zagotavlja: 
− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 

drugih udeležencev v postopkih in 

ORGANI OBČINE

NADZORNI ODBOR 

(3 člani)

OBČINSKI SVET

(9 članov) ŽUPAN
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− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 

Delovno področje in organizacijo občinske uprave določa  Odlok o organizaciji in delavnem 
področju Občinske uprave Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Predstojnik občinske uprave je 
župan, neposredno jo vodi direktor občinske uprave. 

 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega 
delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, je določeno s 
pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi. 
 

Na dan: 31.12.2014 je zaposlenih pet oseb in sicer: 

- Bele Franc – sodelavec za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo, 
- Črnčec Simona –  višja svetovalka za proračun, finance in splošne zadeve,  
- Eder Radoslav – vzdrževalec, 
- Kristl Samo – direktor občinske uprave, 
- Senekovič Jasna – višja svetovalka za splošne in pravne zadeve ter družbene dejavnosti in 

turizem. 
 

Občinska uprava Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je imela v letu 2014 sistemiziranih 7 
delovnih mest, od tega imamo zasedenih 5, in sicer 2 uradniški, dve strokovno-tehnični delovni 
mesti in eno delovno mesto javnega uslužbenca na položaju. 

 

Tabela 1: Zaposleni na dan 31.12.2014 
ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2014 

 
 

uradniki Strokovno tehnični delavec 

 
STOPNJA  
IZOBRAZBE 

I-IV 0 0 0 
V 1 0 1 
VI 1 0 1 

VII/I 2 2 0 
VII/2 1 1 0 

SKUPAJ  5 3 2 

 

3.2.6 Organi skupne občinske uprave 

V okviru skupne občinske uprave je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah z drugimi občinami 
ustanoviteljicami (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na 
Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, 
Starše, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveta Ana in Občina Šentilj) ustanovila organ skupne 
občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. 

 

Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.  

 

Na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je bilo v letu  2014 opravljeno skupaj 206 
rednih in izrednih pregledov. Na tej podlagi je bila izdana ena odločba, izrečenih je bilo 6 opozoril 
in ena odredba. V enem primeru pa je bila zadeva odstopljena državni inšpekciji. Pri tem je 
potrebno poudariti zelo dobro sodelovanje inšpekcije z občinsko upravo, ki je praviloma potekal 
z izmenjavo informacij o zaznanih nepravilnosti ob rednih obiskih na sedežu občinske uprave.  
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Tabela 2: Številčni pregled opravil in izrečenih ukrepov v letu 2014 

 
 

VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 

2014 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

• pregledi (redni, kontrolni, izredni) 206 

• tehnično kvalitetni pregledi 0 

• izdan poziv za izjavo v inšpekcijskem postopku (29. člen zin) 0 

• izdane ureditvene odločbe 1 

• opozorilo po 33. členu zakona o inšpekcijskem nadzoru 6 

• izdani sklepi 0 

• izdane odredbe 1 

• denarna izvršba izvršljive odločbe 0 

• izvršba odločbe po tretji osebi 0 

• dopisi,  odgovori, odstopi zadev 1 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

• izrečeno opozorilo po zakonu o prekrških  0 

• izdano obvestilo o prekršku 0 

• izdani plačilni nalogi 0 

• izdane odločbe o prekršku 0 

• izrečeni opomini 0 

• zahteva za sodno varstvo 0 

• ustavitev postopka 0 

• izdani plačilni nalogi za plačilo sodne takse 0 

• predlog za uklonilni zapor 0 

• izdani predlogi za prisilno izterjavo globe 0 

S  K U P A J 215 
Vir: Prekrškovna evidenca Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 
 

V letu 2014 so občinski redarji v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah s področja varnosti 
cestnega prometa izvajali preventivni nadzor, pri čemer niso izrekali represivnih ukrepov. So 
pa v letu 2014 občinski redarji obravnavali en primer zapuščenega vozila. Lastnik je vozilo po 
nameščeni odredbi občinskega redarja sam odstranil. 
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Tabela 3: Število postopkov po posamezni vrsti v letu 2013 in 2014 

 

  2013 2014 

GLOBA 0 0 

OPOZORILO 1 0 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 1 
Vir: Prekrškovna evidenca Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 

 
 
 

3.3 DEJAVNOST OBČINE 

 

Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in 
zakoni, zlasti pa: 
- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
- upravlja občinsko premoženje, 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 
- skrbi za lokalne javne službe, 
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,  
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
- upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in 

kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo, 
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, ureja 

javni red v občini… 
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3.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2014 

 

3.4.1 PODROČJE JAVNE UPRAVE IN SPLOŠNIH ZADEV 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil 
stroškov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Sklep o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne 
naloge na naslednjih področjih: 

 

• KADROVSKE  ZADEVE: 
Na kadrovskem področju, razen sklepov o povečanem obsegu del, sklepa o opravljanju dela 
preko polnega rednega delovnega časa in sklepa o zagotavljanju stalne pripravljenosti in 
sklepov o rednem letnem dopustu, ni bilo izdanih nikakršnih pogodb o zaposlitvi ali aneksov k 
pogodbam oziroma sklepov o napredovanju v naziv. 

 

• NORMATIVNO-PRAVNO  ZADEVE:    
 Na tem področju je občinska uprava v letu 2014 pripravila naslednje pravne akte: 
- Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje 

rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 6/2014), 

- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja  
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski 
uradni vestnik št. 6/2014),  

-  Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 6/2014), 

- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v  Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 6/2014),  

- Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 (Medobčinski 
uradni vestnik št. 6/2014), 

- Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik št. 6/2014), 

- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski 
uradni vestnik št. 6/2014), 

- Sklep o ceni storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v   
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 6/2014), 

- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik št. 10/2014), 

- Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2014 (Medobčinski uradni vestnik št. 10/2014), 

- Sklep o spremembi strokovnih podlag v naselju Jurovski dol v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2014 (Medobčinski uradni vestnik št. 10/2014), 
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- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in     
projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 
13/2014), 

- Pravilnik o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 10/2014), 

- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Maribor« (Medobčinski uradni vestnik št. 13/2014), 

- Odlok o spremembi odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 13/2014), 

- Odlok o rebalansu proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 (Medobčinski 
uradni vestnik št. 13/2014), 

- Odlok o spremembi odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 27/2014), 

- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v Občini Sveti Jurij v Slovenskih 
- Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 

29/2014) in 
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sv. 

Jurij v Slov. goricah za leto 2015 (Medobčinski uradni vestnik št. 29/2014). 

 

• UPRAVNE ZADEVE: 
V letu 2014 je občinska uprava dobila v reševanje 487 upravnih zadev, od katerih jih je bilo v 
leto 2015 prenesenih 103 zadev, 384 zadev pa je bilo v zakonitem roku rešenih.  

 

V skladu z Zakonom o upravnih taksah, je bilo zbranih 1.150,04 € sredstev od upravnih taks. 
Občinskemu organu je potrebno  poravnati upravno takso za izdajo lokacijske informacije, za 
izdajo odločbe o komunalnem prispevku, za izdajo soglasja za gradnjo objekta v varovanem 
pasu občinske ceste, za izdajo soglasja za prekop ali podvrtavanje občinske ceste in za izdajo 
dovoljenja za prodajo na premični stojnici na območju naše občine.  

 

V skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva skrbimo za urejenost in 
primerno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu organa, hranimo 
ga tako v papirnati kot v digitalni obliki. Naš cilj je, da bi gradivo hranili samo v digitalni obliki.  

 

Zaposleni se glede na spremembo zakonodaje ali uvedbo določenih novosti na posameznem 
področju po svoji presoji udeležujejo seminarjev in drugih vrst izobraževanj. Ocenjujemo, da v 
maksimalni meri zagotavljamo potrebe po izobraževanju strokovnega kadra.  

 

 Cilji: 
- racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave, 
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za nemoteno in konstruktivno delo uprave. 
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3.4.2 OBČINSKO PREMOŽENJE 

 

3.4.2.1 Občinsko nepremično premoženje 
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je letu 2014 razpolagala z občinskim nepremičnim 
premoženjem, in sicer: 

 
Menjava zemljišč v Jurovskem Dolu 
Z menjavo stvarnega premoženja se je dosegla javna korist, in sicer v smislu ureditve 
lastninskih razmerij za zemljišča, ki bodo predstavljala kategorizirane občinske ceste. Z 
geodetskimi odmerami (geodetska odločba št. 02112-828/2011-2, z dne 12.07.2011) je bila na 
novo urejena odmera oz. potek predvidenih v prihodnje kategoriziranih občinskih cest. S 
predvideno menjavo so se uredila lastninskopravna razmerja.  

 

Občina razpolaga z nepremičnim premoženjem, in sicer parc. št. 24/46, k.o. Jurovski Dol v 
izmeri 24m2, 24/44, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 212 m2 in 33/5 k.o. Jurovski Dol v izmeri 87 
m2, ki so v naravi sicer predvidene za cesto, a se zaradi dejanskih razmer kot cesta več ne 
uporabljajo. Lastnik zemljišča 30/5, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 580m2 je bil zemljišče 
pripravljen zamenjati za občinska in svoje zemljišče predati v last občine.  

 

Nepremičnina se menjuje na podlagi 23. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Statutom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10). 
Nepremičnine, ki so predmet menjave, so zajete v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014. 

 

Ocenjena izhodiščna vrednost stvarnega premoženja občine in Agrolista d.o.o. je izhajala iz 
ocenjene vrednosti zemljišč s strani Geodetske uprave Republike Slovenije (izpisi iz 
geodetskega portala) 

 

Menjalna pogodba je bila sklenjena 18.02.2014, v mesecu marcu je bila tudi zemljiškoknjižno 
sprovedena.  

 

Brezplačna pridobitev zemljišča 
V last za dosego javne koristi,  parc. št. 452/8, k.o. Sp. Gasteraj. Predmet pogodbe o 
brezplačnem prenosu zemljišča, je bilo zemljišče parc. št. 452/8, k.o. Sp. Gasteraj, kmetijsko 
zemljišče v izmeri 142 m2, katerega lastnik je bil Hager Andrej, Sp. Gasteraj 84, 2223 Jurovski 
Dol. Zemljišče v naravi predstavlja vodovodno zajetje. 

 

Pravna podlaga ravnanja s stvarnim premoženjem je Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradi list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
in Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10). 
Nepremičnina, ki je bila predmet pridobitve, je zajeta v Načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014. 
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Neposredna pogodba je bila sklenjena dne 27.02.2014, vpis v zemljiško knjigo je bil urejen v 
mesecu aprilu.  

 

Pridobitev dela zemljišč 
 Parc. št. 583/2, 583/4 in 583/5, vse k.o. Jurovski Dol (območje čistilne naprave Jurovski Dol). 

 

Občina je v mesecu juliju podpisala kupoprodajno pogodbo za pridobitev zemljišč parc. št. 
583/2, 583/4 in 583/5, vse k.o. Jurovski Dol v deležih solastnih Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS.  

 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2008 sklenila pogodbo o stavbni pravici za omenjena 
zemljišča, da je lahko pričela s projektom »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«. Kot 
odškodnino za ustanovitev stavbne pravice, je sklad občini zaračunal v višini 19.244,21 EUR 
odškodnine. Občina je v nadaljevanju podala ponudbo za odkup skladovega deleža zemljišča, 
do katerega je prišlo v letošnjem letu. V prodajni ceni za omenjene nepremičnine je sklad 
obračunal v letu 2008 plačano odškodnino, tako da je občina zavezana plačati zgolj še 1.494,04 
EUR, tako je prodajna vrednost zemljišč 20.180,28 EUR in 557,97 EUR (stroški cenitve in 
sestave pogodbe). 
 

Trenutno je pogodba v fazi overitve podpisa s strani sklada, pridobljeno je že bilo tako potrdilo 
Upravne enote, da odobritev pravnega posla ni potrebna, kot tudi potrdilo Davčnega urada 
Maribor, da je bil davek na promet nepremičnin plačan. Predvidevamo, da se bo konec 
letošnjega oz. v začetku leta 2014 pogodbeno stanje uredilo tudi v zemljiški knjigi.  

 

Ukinitev/ustanovitev statusa javnega dobra 
 

Ukinitev statusa javnega dobra: 
- parc. št. k.o. ID 
- 623/5 511 - Žitence 6171956 
- 623/6 511 – Žitence 6171957 
- 623/9 511 - Žitence 6171960 
- 623/11 511 - Žitence 6171962 
- 358 527 – Zg. Gasteraj  5189571 
- 628 511 – Žitence 2082365 

 

Ustanovitev statusa javnega dobra 
- parc. št. k.o. ID 
- 531 529 – Jurovski Dol 949380 
- 369/5 529 – Jurovski Dol  1549356 
- 374 529 – Jurovski Dol 949673 
- 13/4 529 – Jurovski Dol 1513331 
- 13/1 529 – Jurovski Dol 1306228 

 

3.4.2.2 Občinsko premično premoženje 
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2014 ni kupovala večjega premičnega premoženja, razen 
dveh osebnih računalnikov (enega z ekranom, enega brez) in enega prenosnika za potrebe 
Občinske uprave in župana v skupni vrednosti 1.338,21 EUR.  
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3.4.2.3  Javna naročila 
 
Skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2e) ter ob upoštevanju ostale veljavne 
dokumentacije, ki ureja področje javnega naročanja, je Občinska uprava izvedla šest razpisov 
za izvajanje storitev in gradnje male vrednosti in  tri razpise za naročila velike vrednosti in 
sicer: 
- Koncesijska pogodba – za redno letno vzdrževanje občinskih javnih cest, 
- Energetska sanacija Osnovne šole Jožeta Hudalesa in 
- Storitev prevozov osnovnošolskih otrok. 

 

Izvedene so bile štiri prijave na razpise in sicer: 
- Razpis v okviru Operativnega razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-

2013 6. razvojne prioritete »trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska 
sanacija stavb«, s projektom Energetska sanacija Osnovne šole 

- 23. čl. ZFO-1 – Energetska sanacija Osnovne šole Jožeta Hudalesa, Energetska sanacija 
Osnovne šole Jožeta Hudalesa - razsvetljava in Ureditev javne razsvetljave v Jurovskem 
Dolu, Malna Amerika.  

 
 

3.4.3  SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon 
o gasilstvu… 
 

V letu 2014 smo v okviru zaščite in reševanja Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dvakrat 
aktivirali civilno zaščito in sicer:                                                                                                
- v  začetku  meseca februarja zaradi nastanka žledu, ki je povzročil škodo tudi na območju 

naše občine. Večja škoda je nastala na električnih vodih visoke in nizke napetosti, manjša 
škoda pa v gozdovih.  Aktivirana je bila gasilska enota zaradi odstranitve dreves, ki so padla 
na javne ceste in druge javne površine;  

- v času poplav 2014, ki so na občinskih cestah povzročile kar  nekaj plazov in je bilo 
potrebno izvesti sanacijo cestišča in zagotoviti njegovo prevoznost. V tem primeru smo 
poleg gasilske enote civilne zaščite aktivirali tudi izvajalce gradbenih del.                                                                                     
 

Slika 5: Plazovi so na občinskih cestah  povzročili veliko škode. 
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3.4.4  PROSTORSKO PLANIRANJE IN PODROČJE STANOVANJSKE  
          DEJAVNOSTI 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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... 

 

Cilji: 
- skrb za primerno upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj, 
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc, 
- sprejetje primernega občinskega prostorskega načrta. 
 
Na tem področju naprej sledimo dolgoročnemu cilju: prodaji zemljišč in ustvarjanje pogojev 
(komunalna infrastruktura) za nove stanovanjske gradnje, saj si prizadevamo v bodoče privabiti 
še več prebivalcev, hkrati pa želimo, da se naši občani ne bi odseljevali z območja občine. Zato 
smo sprejeli Sklep o spremembi strokovnih podlag v naselju Jurovski Dol v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah za leto 2014. S tem dokumentom smo območje, kjer je bila predvidena gradnja 
samo za stanovanjske objekte dvojčke, spremenili v območje, kjer se lahko gradijo tudi 
enostanovanjski objekti, saj za gradnjo dvojčkov več ni bilo interesa.  

 

Na področju prostorskega urejanja in načrtovanja se nadaljuje postopek sprejemanja novega 
občinskega prostorskega načrta, delo poteka intenzivno. Osnutek gradiva OPN je bil 
posredovan  nosilcem urejanja prostora, od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
smo prejeli obvestilo o dopolnitvi gradiva, katerega trenutno dopolnjujemo in bo v kratkem 
pripravljeno za ponovni pregled. 
 
 

3.4.5 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o razvoju malega 
gospodarstva, Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na 
področju turizma v občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 
Cilji: 
- povečati prepoznavnost občine, 
- privabiti turiste in obiskovalce,  
- spodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje občanov. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Na področju turizma v občini aktivno deluje Turistično društvo »Dediščina«, katerega 
delovanje sofinancira občina. Največja prireditev društva turističnega pomena je Jurjevo, 
»žegnanje konj« in prireditev »Žetev«.  
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Zavedamo se, da lahko na področju turizma naredimo še več, vendar brez sodelovanja in 
interesa občanov veliko ni mogoče storiti. Po obnovi trga in kulturnega doma v središču občine 
se opaža trend naraščanja kulturnih in turističnih prireditev v občini, saj so nekatera društva v 
občini pričela v svoje programe dela vključevati tudi kakšno turistično prireditev. Pri tem velja 
omeniti Društvo vinogradnikov in Društvo kmečkih gospodinj. Martinovanje, ki ga organizira 
Društvo vinogradnikov, že postaja ena večjih tradicionalnih prireditev. 

 
Gospodarske razmere in neugodna podjetniška klima so najverjetneje pripomogle, da se občani 
ne odločajo za samozaposlovanje. V letu 2014 se na razpis za sofinanciranje samozaposlitve ni  
prijavil noben občan. 
 
 

3.4.6 KMETIJSTVO 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
 

Cilji: 
- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju, 
- preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč, 
- spodbujati delovanje društev s področja kmetijstva. 

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Na kmetijskem področju sledimo zastavljenemu cilju spodbujati razvoj kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti v občini.  

 

Zaradi dejstva, da so se konec leta 2013 iztekle veljavne sheme državnih pomoči, ki so bile 
potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe komisije (ES št. 
1857/2006) in  neusklajenih smernic z  novo Uredbo (ES št. 1407/2013)  in Evropsko direktivo, 
ki velja  za obdobje  od 2014 do 2020 v RS,  v  občini v letu 2014 nismo mogli izvesti razpisa 
za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja in posledično iz tega naslova 
nismo dodelili nikakršne pomoči.  

 

3.4.7 PROGRAMI V KULTURI 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in 
projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Cilji: 
- občanom čimbolj približati želeno literaturo, 
- obogatiti knjižnični fond, 
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- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev, 
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju, 
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje, 
- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini, 
- pridobitev novih večnamenskih prostorov. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje 
Knjižnice Lenart, kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške 
delovanja knjižnice. Občina prav tako nameni sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki 
je namenjena mlajšim občanom. 

 

V okviru ljubiteljske kulture občina nameni del sredstev za sofinanciranje Javnega sklada RS 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
 

Zaradi zmanjšanja povprečnine, so se zmanjšala tudi sredstva, ki so na razpolago na podlagi 
javnega razpisa v letu 2014. Občina je v letu 2014 sofinancirala izvedbo javnih kulturnih 
programov in projektov v višini 8.100,00 €, kar je glede na leto 2013 10% manj. Kljub temu se 
je število prireditev na račun prenovljenega kulturnega doma povečalo, saj je s predstavami in 
prireditvami gostovalo več drugih društev. Prav tako se je povečala uporaba kulturnega doma 
s strani društev, ki delujejo v občini. Poleg javnih prireditev in dogodkov, kulturni dom 
uporabljajo društva tudi za medgeneracijska in druga družabna srečanja.  

 

Posledica zgoraj navedenega je, da so se občutno povečali stroški ogrevanja prostorov, ki se ne 
pokrivajo z obračunanimi najemninami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturni dom Jurovski Dol pred in po obnovi  
 

Slika 6: Obnovljeni Kulturni dom Jurovski Dol  
 

3.4.8 ŠPORT 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o športu, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah. 
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Cilji: 
- primerno vzdrževan športni park, 
- občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa, 
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vzpodbujanje 

interesnih dejavnosti občanov, 
- odkup zemljišča, na katerem se nahaja del športnega parka. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah in Letnim programom športa za leto 2014, je občina izpeljala Javni razpis za 
sofinanciranje programov športa, s čimer je zagotovila sredstva za uresničitev športnih 
programov. Tudi za namene športnih programov, je občina v primerjavi z letom 2013, sredstva 
znižala za 10%. Manjši obseg zagotovljenih sredstev je posledica nižanja povprečnine in s tem 
lastnih virov občine.  V občini Sv. Jurij v Slov. goricah spada športna dejavnost med bolj 
priljubljene. Tekme domačega nogometnega kluba spadajo med najbolj obiskovane dogodke v 
občini. 
 
Poleg izvajanja športnih programov, ki so usmerjeni predvsem v razvoj mladih na področju 
športa, občina skrbi tudi za urejenost športnega parka (čiščenje, košnja in druga opravila), za 
katerega je zadolžen zaposlen delavec v režijskem obratu občine.   
 
Na področju športa nam ostaja neizpolnjen cilj – odkup dela zemljišča na katerem se nahaja 
infrastruktura športnega parka. Zemljišča so last fizičnih oseb, katera so ta zemljišča 
podedovala in jih ne želijo prodati po razumni oz. pošteni vrednosti. Aktivnosti in pogajanja v 
tej smeri bodo tekla naprej tudi v letu 2015. 
 

            
 

Slika 7: Športni park Jurovski Dol 
 

3.4.9 OSNOVNOŠOLSKA IN PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi… 

 
Cilji: 
- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu, 
- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem, 
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- vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s 
področja izvajanja predšolske vzgoje, 

- zagotoviti materialne pogoje za nemoten potek učnega procesa, 
- zagotoviti izvajanje nadstandardnega programa v osnovni šoli (zgodnje učenje tujega 

jezika…), 
- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z 

avtobusnim prevozom. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške Osnovni 
šoli in vrtcu Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Poleg stalnih stroškov financira tudi nadstandardne 
programe: tekmovanja učencev v znanju, zgodnje učenje tujega jezika, eko šolo… Občina 
vsakoletno nameni šoli sredstva za nujno potrebna investicijsko-vzdrževalna dela in sredstva 
za nakup računalniške opreme. 
 
Občina je tako kot do sedaj, tudi v letu 2014, financirala varstvo vozačev in regresirala šolske 
prevoze za učence OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in tudi za tiste učence, ki obiskujejo šole, 
prilagojene posebnim programom izven občine. 
 
Tudi cilji s področja predšolske vzgoje so bili uresničeni. Gre za zagotavljanje sredstev za 
plačila razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Jurovskem Dolu, 
pa tudi za vrtce v drugih občinah, ki jih obiskujejo naši občani. 
 

Težave zaradi vsakoletnih rastečih stroškov tudi na segmentu izobraževanja, predvsem iz 
naslova investicijskega vzdrževanja šole in vrtca, pa tudi plačila razlike do ekonomske cene 
vrtca na eni strani, vsakoletno zmanjševanje prihodkov iz naslova povprečnine na drugi strani, 
nas še naprej silijo k temu, da iščemo možnosti zmanjševanja stroškov na primerljivo in 
optimalno raven.  

 

V pričakovanju državnih ukrepov za zmanjševanje stroškov občinam, vidimo tudi na tem 
področju potrebo po uvedbi določenih sprememb.   

 

V letu 2014 smo s ciljem zniževanja stroškov, izvedli kar dve investiciji na objektu Osnovna 
šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, in sicer Energetsko sanacijo Osnovne šole Jožeta Hudalesa 
in telovadnice. Namen investicije je bila izvedba izolacijskega ovoja stavbe in izvedbe izolacije 
podstrešja šole in telovadnice. 

 

Slika 8: Energetska sanacija telovadnice OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol 
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Na stari šoli in telovadnici bomo z izvedbo izolacijske fasade in notranjih sten veliko prihranili 
na izgubah toplotne energije. V starem delu šole smo zamenjali stara svetila z mnogo varčnejšo 
razsvetljavo. Nove moderne svetilke so nameščene v vseh razredih in kabinetih v stari šoli. Na 
podlagi energetske sanacije pričakujemo precejšen prihranek pri stroških ogrevanja in porabe 
električne energije. 

 

 
 

Slika 9: Nova, energetsko varčna svetila v šoli 
 
 

  

3.4.10 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 
 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 
Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

 

Cilji: 
- zagotavljanje izvajanja nalog Centra za socialo delo Lenart, ki jih koristijo pomoči potrebni 

občani – pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu, svetovanja in druge oblike 
pomoči, 

- omogočiti institucionalno varstvo vsem invalidom in starejšim občanom, ki ne zmorejo 
živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa 
Zakon o socialnem varstvu, 

- vzpodbujanje rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z 
rojstvom otroka, 

- pomoč pri uresničevanju programov Rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči občanov, 
ki so pomoči potrebni. 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Stroški programov socialnega varstva se zaradi gospodarske krize iz leta v leto povečujejo. 
Občina tako zagotavlja sredstva za izvajanje nalog CSD Lenart, sredstva za izvajanje 
programov Območne in krajevne organizacije Rdečega križa.   

Velik del sredstev predstavljajo tudi stroški domskega varstva invalidov in ostarelih občanov v 
domovih. Občina zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam in 
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osebam, ki si tega s svojimi prihodki ne morejo privoščiti. Takih občanov je na žalost iz leta v 
leto vedno več, kar se odraža tudi v strukturi občinskih odhodkov – povečevanje stroškov za 
tekoče transfere in zmanjšanje sredstev za investicijske namene. Ocenjujemo, da smo v letu 
2014 glede na dane možnosti bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. 

 

3.4.11 PODROČJE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu 
okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

 
Cilji: 
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem 

vremenu, 
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, 
- zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd., 
- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem,  
- primerno vzdrževani pokopališče in mrliška veža. 

 
 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
 

V letu 2014 smo zagotovili nemoteno prevoznost vseh občinskih cest z zagotavljanjem sredstev 
za izvajanje zimske službe (pluženje in posipavanje), kakor tudi z rednim vzdrževanjem in 
košnjo cest in bankin. 

 

Pričeli in zaključili smo postopek oddaje koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Koncesija je 
bila oddana Cestnemu podjetju Murska Sobota. 

 

Na področju modernizacije občinskih cest smo v letu 2014 obnovili le en krajši odsek Javne 
poti   JP 703 – 406 Jurovski Dol - Morandl – Fanedl v dolžini 227 m. 

 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, režijski obrat, zgledno skrbi za urejenost mrliške veže in obeh 
pokopališč.  

 

Občina so ljudje, zato je naš dolgoročni cilj doseči čim večjo zadovoljstvo naših občanov, v 
smislu primerno vzdrževanih in prevoznih infrastrukturnih objektov. Zato v občinskih 
proračunih vsako leto zagotavljamo del sredstev za obnovo in asfaltiranje tistih cestnih 
odsekov, ki so najbolj posega potrebni. Seveda si želimo in bi bilo potrebo urediti še mnogo 
več cest in poti. Žal razpisi za nepovratna evropska sredstva trenutno več ne omogočajo 
sofinanciranje naložb v prometno infrastrukturo. Tovrstne investicije so izjemno drage, zato se 
trudimo v okviru proračunskih možnosti zagotoviti kar največ. 
 
3.5  OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga k Letnemu poročilu za leto 2014, ki 
se odda na AJPES do konca februarja 2014. 
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4 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA  
 
 

4.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL 
PRORAČUN PRIPRAVLJEN 
 

Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za leto 2013, 
tako na prihodkovni, kakor tudi na odhodkovni strani. Prav tako smo upoštevali vse 
usmeritve za pripravo proračuna in predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 
proračuna po klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo 
proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) v smislu upoštevanja Proračunskega 
priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2014 Ministrstva za finance Republike 
Slovenije. 
 

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2014 so nam bili v pomoč  Globalni makroekonomski 
okvirji razvoja Slovenijei, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 
2013 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 
 

Prav tako smo upoštevali, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih 
letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. To 
pomeni, da smo bili pri načrtovanju odhodkov občinskega proračuna restriktivni in da smo 
upoštevali fiskalne omejitve, ki veljajo za celotne javne finance. 

 

Zaradi nadaljnjega padca domače potrošnje se bo bruto domači proizvod letos zmanjšal za 
2,4 %. Ob nadaljevanju javnofinančne konsolidacije, zaostrenih razmerah na trgu dela in 
sanaciji bančnega sistema se bo BDP tudi prihodnje leto zmanjšal (-0,8 %). Zasebna 
potrošnja bo ob nadaljnjem padcu razpoložljivega dohodka tudi prihodnje leto največ 
prispevala k znižanju BDP. Padec državne potrošnje bo manjši, ponovno pa se bo poglobil 
padec investicij. Omejenost virov financiranja bo še naprej zavirala rast poslovnih investicij, 
nižje bodo tudi gradbene investicije. 

 

Predpostavljali smo, da se bo zaposlenost zaradi padca gospodarske aktivnosti in visokega 
prehoda v neaktivnost v začetku leta občutno zmanjšala, njeno zmanjšanje pričakujemo tudi 
prihodni dve leti. Letos se bo zaposlenost zmanjšala v vseh dejavnostih, zaradi 
javnofinančnih omejitev prvič tudi v sektorju država. 

 

Povprečna bruto plača se bo nominalno znižala zaradi znižanja v dejavnostih javnih storitev, 
v prihodnjih dveh letih se bo ob skromni rasti v dejavnostih zasebnega sektorja nekoliko 
povišala. V dejavnostih javnih storitev se bo na podlagi lani sprejetih usmeritev in letošnjega 
dogovora povprečna bruto plača nominalno znižala. V prihodnjih dveh letih se bo skupna 
bruto plača v dejavnostih javnih storitev ob nadaljevanju javnofinančne konsolidacije še 
nekoliko znižala. 

 

Inflacija (2,3 %), ki bo zaradi nadaljnjega padca gospodarske aktivnosti sicer nižja kot lani, 
bodo zaznamovali davčni vplivi – dvig ddv, cenovna gibanja bodo v primeru odsotnosti 
šokov iz tujine v prihodnjih dveh letih umirjena. 
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Tveganja, da bo gospodarska aktivnost nižja od trenutnih pričakovanj, izvirajo iz domačega 
okolja. Glavno tveganje predstavlja potek sanacije bančnega sistema, ki se še ni začela. 
Negotovost obstaja tudi glede finančnih učinkov sprejetih ukrepov za javnofinančno 
konsolidacijo, hkrati so še nedorečeni dodatni ukrepi, ki bodo potrebni za zmanjševanje 
javnofinančnega primanjkljaja. 

 
 

4.2 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

 

4.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  2.100.066 

Realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2014 88,16%. 

70 – DAVČNI PRIHODKI                                                                                         1.550.453 

Davčni prihodki so bili realizirani 99,22 % glede na veljavni proračun 

700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.428.222 

Gre za prihodek občine iz naslova glavarine. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen 
delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne 
porabe občine. Glavarino izračuna Ministrstvo za finance. 

703 – DAVKI NA PREMOŽENJE 58.599 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine – nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Med to skupino davkov 
so evidentirani tudi davki na dediščine in darila ter davki od prometa fizičnih oseb. 

704 – DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 63.632 

V tej skupini davkov je izkazana okoljska dajatev za obremenjevanje voda, priključne takse, 
davek na dobitke od iger na srečo in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                      136.502 

Nedavčni prihodki so bili realizirani 75,66 % glede na veljavni proračun 

710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 24.466 

Gre za prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezane vloge, prihodki od podeljenih 
koncesij, prihodke iz naslova dividend, prihodke od najemnin  za stanovanja v lasti občine in 
prihodki od najemnin za vodovodno infrastrukturo v občinski lasti. 

711 – TAKSE IN PRISTOJBINE 1.150 

Gre za prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava 
vlagateljem različnih vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). 
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712 – DENARNE KAZNI 2.014 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

713 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 59.762 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodke od storitev za vrtec – razlika do 
ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, obiskujejo 
pa vrtec v naši občini, vodarina, prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, prihodki 
od najemnin za prostore v kulturnem domu … 

714 – DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 49.110 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (refundacija javnih del, refundacija 
splošno koristnega dela, družinskih pomočnikov, bolniške odsotnosti zaposlenih), prispevki 
upravičencev pomoči na domu in komunalni prispevki občanov. 

 

72 – KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                          411 

Kapitalski prihodki so bili v letu 2014  realizirani 0,24% glede na veljavni proračun. 

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 411 

Med prihodki izkazujemo prihodke od prodaje naslednjih zemljišč: 24/46, 24/44 in 33/5, vse 
k.o. Jurovski Dol. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                  412.700 

Transferni prihodki so bili realizirani 88,35% glede na veljavni proračun 

740 – TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ  52.388 

Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev, za 
investicije in tekočo porabo, in sicer: 

- 22.056,52 € Min. za gospod.razvoj  in tehnologijo – 23. čl. ZFO 
- 3.238,00 € nakazilo požarne takse 
- 3.406,57 € prejeta sredstva iz državnega proračuna za skupne občinske uprave 
- 23.165,03 € družinski pomočnik 
- 521,97 € druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU                                                                                               360.312 

Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU so bili v letu 2014 realizirani prihodki za 
naslednje projekte: 

- 235.324,79 €  - Kulturni dom Jurovski Dol 

- 124.986,77 € - Energetska sanacija OŠ J. Hudales Jurovski Dol 
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Slika 10: Realizacija prihodkov 2014 

 

 

Slika 11: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2013 in 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 DAVČNI 
PRIHODKI

74%

71 NEDAVČNI 
PRIHODKI 

6%

72 KAPITALSKI 
PRIHODKI

0%

74 TRANSFERNI 
PRIHODKI

20%

Realizacija prihodkov 2014

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000

70 DAVČNI
PRIHODKI

71 NEDAVČNI
PRIHODKI

72 KAPITALSKI
PRIHODKI

74 TRANSFERNI
PRIHODKI

Primerjava realizacije prihodkov v letu 2013 in 
2014

2013 2014



 32

4 – ODHODKI 1.719.329 

Realizacija odhodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2014 83,25%. 

 

40 – TEKOČI ODHODKI                                                                                             592.026 

Tekoči odhodki so bili realizirani 91,01% glede na veljavni proračun. Tekoči odhodki 
vključujejo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki 
niso investicijske narave, obresti za najete kredite ter sredstva, izločena v rezerve. 

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 140.420 

Gre za stroške osnovnih plač,  dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, 
povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane med delom… 

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 20.554 

Gre za stroške obveznih prispevkov: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno 
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in za starševsko 
varstvo. Sem spadajo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence. 

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 400.738 

V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in 
kakovostno delo občinske uprave in režijskega obrata. Večji del teh odhodkov predstavljajo 
odhodki za tekoče vzdrževanje cest in drugih objektov. 

403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 23.813 

V okviru plačila domačih obresti so evidentirani odhodki za plačilo obresti od najetih kreditov. 

409 – REZERVE                                                                                                            6.500 

Proračunska rezerva, oblikovana na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah, se uporablja 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: 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 povzročajo naravne sile in 
ekološke nesreče.  
 

41 – TEKOČI TRANSFERI                                                                                         603.392 

Tekoči transferi so bili realizirani 98,01% glede na veljavni proračun. Tekoči transferi so 
plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki – v povračilo ne dobijo materiala ali 
storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje. 

410 – SUBVENCIJE 2.721 

Gre za subvencije Mariborskemu vodovodu d.d.  k obratovalni izgubi vodooskrbe za leto 2013 

411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 374.230 

V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom so evidentirani odhodki za doplačilo 
oskrbnin v instutucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 65.832 €, darilo staršem ob 
rojstvu otroka v višini 4.419 €, regresiranje prevozov v šolo v višini 77.389 €, plačilo razlike 
do polne ekonomske cene vrtca v višini 188.497 €, denarne nagrade nadarjenim dijakom in 
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študentom: 2.067 €, izplačila družinskemu pomočniku v višini 35.464 € in drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom v višini 563 €. 

412 – TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 50.788 

Gre predvsem za dotacije domačim in okoliškim društvom in organizacijam – neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 

413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 175.653 

Od tega je bilo realiziranih 8.8620 € prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki 
jim ga plačujejo  občine, 8.368 € za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor  
in 158.664 € tekočih transferov v javne zavode in druge izvajalce javnih služb: CSD Lenart, 
Območna organizacija rdečega križa Lenart, osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, požarna taksa, 
mrtvoogledna služba… 

 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                               507.156 

Investicijski odhodki so bili realizirani 65,15% glede na veljavni proračun. Investicijski 
odhodki vključujejo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila za načrte, nove 
gradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb. 

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 507.156 

Investicijski odhodki so izkazani v višini 507.156 € in sicer za: 

- nakup zvona za mrliško vežo: 3.149 € 
- nakup opreme: 7.497 € (računalniška in programska oprema, oprema za režijski obrat…) 
- novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 464.796 €  
- nakup zemljišč: 1.402 € 
- študije o izvedljivosti projekta (načrti, projektna dokumentacija, nadzori): 30.312  € 

 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                              16.755 

Investicijski transferi so bili realizirani 83,33% glede na veljavni proračun. Investicijski 
transferi vključujejo izdatke, ki so praviloma nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. 

431 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 7.669 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni 
proračunski uporabniki (PGD Sv. Jurij v Slov. goricah – požarna taksa in sofinanciranje 
izgradnje individualnih čistilnih naprav občanov). 

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 9.087 

Na tej skupini kontov izkazujemo realizacijo odhodkov za investicijske transfere JVIZ in VVZ 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, in sicer: 1.000,00 € za investicijsko vzdrževanje in nakup 
računalnikov, 4.978,97 € za  investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme za šolo in 3.107,72 € 
za investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme za vrtec. 
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Slika 12: Realizacija odhodkov 2014 

 

 

Slika 13: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2013 in 204 
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Na kontih skupine 550 izkazujemo odplačilo kreditov (glavnic) in sicer: 
- 295.612,93 € dolgoročni kredit za projekt »Kulturni dom Jurovski Dol«, 
- 52.560,00 € dolgoročni kredit za projekt »Prizidek k OŠ in vrtca Jurovski Dol«, 
- 27.113,28 € dolgoročni kredit za projekt »Izgradnja mreže MČN« 
- 4.432,18 € dolgoročni kredit za projekt »vodovod Gasteraj« - kredit prenesen iz takratne 

skupne Občine Lenart. 
 

4.2.4 Razkritja  

Na priporočilo Ministrstva za finance smo preknjižili negativno stanje na dan 31.12.2014 na 
podkontu 706099 – drugi davki. Stanje je posledica nerazporejenih davkov zaradi načina 
izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere je nadzornik DURS. Negativno stanje v 
višini 36,23 € smo preknjižili na konto 71410099 drugi nedavčni prihodki. 

 

 

4.3 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2014. 
Pri primerjavi proračuna za leto 2014 smo uporabili naslednjo terminologijo: 
- Sprejeti proračun 2014:  je proračun za leto 2014, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 

21. redni seji, dne 18.12.2013. 
- Veljavni proračun – proračun, v katerem so upoštevane spremembe proračuna med letom, 

to je rebalans proračuna za leto 2014, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 2. redni seji, dne 
13.11.2014 (Medobčinski uradni vestnik št. 26/2014), upoštevani pa so tudi sklepi župana 
o prerazporeditvah pravic porabe. 

- Realizacija 2014 – realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2014. 
 
 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 
razvrščajo v področja porabe (23 področij), v glavne programe (61 glavnih programov) in 
podprograme (122 podprogramov). 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje oz. nudi storitve 
in v katera so, upoštevajoč delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je 
del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega 
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov, to so: 
- proračunska postavka 
- proračunska postavka – podskupina kontov in 
- proračunska postavka – konto. 
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Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del 
aktivnosti, ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom, pri čemer je natančno določen ekonomski namen izdatkov proračunske 
postavke, konto je pri tem temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so: 
00        OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
10  OBČINSKI SVET 
20  NADZORNI ODBOR 
30  ŽUPAN 
40  OBČINSKA UPRAVA 
41 REŽIJSKI OBRAT 
 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 10.625 € 

01 POLITIČNI SISTEM 10.625  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 10.625 

Opis glavnega programa 

Področje porabe vključuje sredstva za izvedbo lokalnih volitev 2014. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 10.625 

Opis podprograma 

Leto 20144 je bilo leto, ko se je iztekel mandat županu in svetnikom občinskega sveta. V okviru proračunskega 
uporabnika smo v proračunu zagotovili sredstva za uspešno izpeljavo lokalnih volitev. Za ta namen so bila v 
letu 2014 realizirana sredstva v višini 10.625 € oz. 0,62% vseh realiziranih odhodkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volilni 
kampanji 

000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije 6.172 € 

V okviru proračunske postavke so bila realizirana sredstva za nadomestilo članom občinske volilne komisije. 
Leto 2014 je bilo leto, ko se je iztekel mandat županu in svetnikom občinskega sveta. V okviru proračunske 
postavke so evidentirana nadomestila članom Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.   

000102 Nadomestila članom volilnih odborov 2.559 € 

Realizirani so bili odhodki za nadomestila članom volilnih odborov na  petih rednih in enem posebnem – 
predčasnem volišču. 

000103 Materialni stroški za izvedbo volitev 1.893 € 

Med materialne stroške za izvedbo volitev štejemo: tiskanje volilnih razglasov, glasovnic, stroški objave 
razglasov, stroški priprave volilnih imenikov, nadomestilo za uporabo volišč in druge stroške izvedbe volitev. 
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10 - OBČINSKI SVET 2 6 . 6 8 4  

01 - POLITIČNI SISTEM 12.476 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 12.476 

Opis glavnega programa 

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 12.476 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta zajema naslednje odhodke: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije oz. sejnin), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov 
ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Sklep o načinu financiranja političnih 
strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

100101 - Sejnine za občinski svet in odbore 11.478 

Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov so bila realizirana sredstva v višini 11.478 €, kar 
predstavljajo sejnine in nadomestilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in članov drugih delovnih 
teles. V letu 2014 so člani občinskega sveta – mandat 2010-2014 zasedali na štirih rednih sejah občinskega 
sveta in eni slavnostni seji ob 8. občinskem prazniku, novi člani občinskega sveta – mandat 2014-2018, pa prav 
tako na štirih rednih sejah občinskega sveta. Prav tako so zasedali prav vsi odbori občine in komisije: Odbor 
za družbene dejavnosti, Odbor za komunalo in gospodarsko infrastrukturo, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo 
in finance, Statutarno pravna komisija in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prav tako so 
zasedale posebne komisije: Komisija za javni razpis – turizem, Komisija za javni razpis – šport, Komisija za 
javni razpis – kultura. 

100103 - Financiranje političnih strank 998 

Sredstva za financiranje političnih strank so bila v celoti razporejena v skladu s Sklepom o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Doseženi cilji: 

- sprejetje vseh potrebnih aktov za delovanje občine 
- delovanje političnega sistema v skladu s predpisi 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 9.803 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
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0403 - Druge skupne administrativne službe 9.803 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 4.906 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za pripravo in objavo gradiva občinskega sveta in odborov ter 
sredstva za promocijo občine v višini 4.906 €, kar predstavlja 88 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

100401 - Priprava in objava gradiva 2.008 

V okviru proračunske postavke so evidentirani odhodki za pripravo gradiva, kakor tudi objavo le-tega, 
predvsem v Medobčinskem uradnem vestniku. 

100404 - Sredstva za promocijo občine 2.893 

V okviru te postavke so evidentirana sredstva za promocijo občine.  

Doseženi cilji: 

- objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 
- ustrezna priprava gradiv za seje občinskega sveta in odborov 
- promocija občine doma in navzven 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 4.897 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva izvedbe občinskega praznika v višini 4.897 €, oz. 100 % realizacija 
glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

100402 - Izvedba občinskega praznika 4.897 

Gre za sredstva, ki jih občina nameni za izvedbo občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem 
prazniku. Sem spada zapora ceste in začasna prometna ureditev na Jurjevo nedeljo, tisk vabil in priznanj ob 
občinskem prazniku, srebrniki, zlatniki… 

Na osrednji občinski proslavi so bila podeljena priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Priznanja Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah so prejeli: 

- Suzana Najdenik za dolgoletno predanost ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjanju, 
-  Aleksandra Žugman za požrtvovalno delo v društvu Kmečkih gospodinj Sveti Jurij in uspehe, ki jih 

dosega na področju peke peciva, 
- Jože Divjak ml. za   uspešno delovanje na vseh področjih lokalne skupnosti, 
-  Maksimiljan Krautič za poseben prispevek pri razvoju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
 
Jurijev srebrnik je prejelo  Športno društvo Sveti  Jurij v Slovenskih  goricah za dolgoletno uspešno delovanje, 
vzgajanje mladih športnih talentov ter krepitev zdravega duha v zdravem telesu. 
 
Najvišje priznanje občine, to je Jurijev zlatnik, je prejela Marija Fanedl za dolgoletno vsestransko 
udejstvovanje in požrtvovalno delo v ožji in širši skupnosti. 
 
Doseženi cilji: 
- izvedba občinskega praznika vključno z občinsko proslavo in spremljevalnim programom »Jurjevi dnevi«. 
- predstavitev društev, ki delujejo v občini, drugim obiskovalcem 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.404 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

1803 - Programi v kulturi 4.404 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 4.404 

101802 - Izdaja časopisa 4.404 

V okviru podprograma smo v letu 2014 na tej postavki realizirali sofinanciranje izdaje mesečnika, ki ga za 
področje Upravne enote Lenart izdaja Razvojna agencija Slovenskih goric.   

 

suslika i Slika 14: logotip Ovtarjevih novic  

 

 

20 - NADZORNI ODBOR 1 . 7 5 2  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.752 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

0203 - Fiskalni nadzor 1.752 

Opis glavnega programa 

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 1.752 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko, na kateri so realizirani stroški sejnin in opravljenih nadzorih nadzornega odbora 
občine.  Realizacija znaša 1.752 €, kar predstavlja 78 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS... 

200201 - Sejnine za nadzorni odbor 1.077 

V okviru te postavke so evidentirani realizirani odhodki za sejnine za nadzorni odbor, ki so bili izplačani v letu 
2014. V letu 2014 je nadzorni odbor zasedal na petih sejah in opravil šest nadzorov. 

200202 – Materialni stroški za nadzorni odbor         0 
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Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 675 €. Realizacije ni bilo. 

200203 - Notranji nadzor 675 

Gre za sredstva, ki so jih prejeli člani nadzornega odbora za opravljene nadzore. V letu 2014 so bili opravljeni 
naslednji nadzori: 

- Letni program športa 2013 
- Polletno razpolaganje z občinskim nepremičnim premoženjem v letu 2013 
- Predlog proračuna za leto 2014 
- Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
- Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol 
- Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013 

 

Doseženi cilji: 

- redno spremljanje poslovanja občine 
- obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine 
- izobraževanje članov nadzornega odbora 

 

30 - ŽUPAN 4 5 . 6 1 5  

01 - POLITIČNI SISTEM 38.289 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 38.289 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- župana in podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 38.289 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za delovanje in opravljanje funkcije župana in podžupana.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije 18.710 

V letu 2014 je bilo realiziranih 18.710 € za namen izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 
župana, oz. 98 % načrtovanih sredstev.  

300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 4.415 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški, nastali pri opravljanju funkcije župana, ki zajemajo: 
izdatke za reprezentanco (3.490 €,), telefon (560 €) in drugi splošni material in storitve (365 €). 

300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 1.652 

Ker občina oz. župan ne razpolaga s službenim avtomobilom, se županu, ki se po svojih službenih opravkih 
odpravlja s svojim lastnim avtomobilom, izplačajo potni stroški. Ker župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, 
torej na občini ni zaposlen, se povračila potnih stroškov  vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja.  
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300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana 7.443 

Podžupan prav tako opravlja svojo funkcijo nepoklicno, za kar prejema nadomestilo za opravljanje funkcije. 

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis 6.068 

Gre za realizirana sredstva za obveščanje javnosti o raznih dogodkih v časopisu, radiu in drugih medijih. 
Občina na lokalni radijski postaji objavlja tedenske 5-minutne oddaje o dogajanju v občini. Prav tako so v 
okviru proračunske postavke zajeti stroški snemanja in predvajanja prireditev na lokalni SIP TV. 

Doseženi cilji: 

- ustrezno vodenje občine 
- primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi občina sodeluje (ministrstva, vladne službe, druge 

občine…) 
- obveščanje občanov o raznih dogodkih 

 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 7.327 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 7.327 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 7.327 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za izvedbo sprejema odličnjakov pri županu, 
izvedbo zlatih porok ali drugih častitljivih jubilejev ter razna sponzorstva in donatorstva. Skupni odhodki tega 
podprograma znašajo 7.327 € in predstavljajo 96 % realizacijo glede na veljavni proračun.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

300401 - Zlate poroke, drugi jubileji 479 

Sredstva so bila porabljena za nakup protokolarnih daril ob zlatih porokah in rojstnih dneh občanov - 
devetdesetletnikov.  

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu 382 

Konec šolskega leta povabi župan vse tiste učence zaključnih razredov Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol, ki so vse razrede osnovne šole zaključili z odličnim uspehom, na sprejem. Odličnjaki: Tadeja Grabušnik, 
Aljaž Krautič in Polona Kren so ob doseženem uspehu prejeli darilo (knjigo, pisalni set in vstopnice za 
kopanje). 
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i  

Slika 15: Župan z nagrajenimi učenci. (foto: M. Krautič) 

 

300403 - Sponzorstva, donatorstva... 3.560 

Gre za sredstva župana, ki jih je namenil za razna sponzorstva in donatorstva: 

- Denis Poštrak: sponzorstvo prireditve Moč glasbe nas združuje: 100 € 
- Kralj Anita: Miklavžev večer 2014: 100 € 
- Valentan Sebastijan – sofinanciranje izdaje knjige poezij, Regina Martyrum, kraljica mučencev: 150 € 
- Donacija ob dobrodelnem koncertu Župnijske Karitas: 213 € 
- OŠ J. Hudlesa: Dan otroških sanj 100 € 
- JEEP klub veteran: 50 € 
- OŠ J. Hudalesa: spominska darila za devetošolce: 96 € 
- OŠ J. Hudalesa: zaključna ekskurzija učencev v Avstrijo: 70 € 
- LD Sv. Jurij: čistilna akcija: 1.000 € 
- Čebelarsko društvo Sv. Jurij: material za opremo učnega čebelnjaka pri OŠ: 731 € 
- PGD Sv. Jurij: donacija ob 80. obletnici društva: 800 € 
- Zveza društev upokojencev Slov. goric: 50 € 
- Združenje borcev za vrednote NOB. 100 € 

 

300404 - Protokolarna in poslovna darila 2.906 

V okviru postavke so realizirana sredstva za protokolarna in poslovna darila, ki jih občina pokloni ob koncu 
leta in ob posebnih priložnostih svojim poslovnim partnerjem. 

Doseženi cilji: 

- izvedba protokolkarnih dogodkov 
- sponzoriranje in donatorstva 
- sprejem in nagraditev učencev, ki so vse razrede osnovne šole končali z odličnim uspehom 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA 8 5 8 . 1 7 1  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 92 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 
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0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 92 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega 
prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 92 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za razporejanja javnofinančnih prihodkov Uprava za javna plačila, 
ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi 

400201 - Plačila storitev  UJP... 92 

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za vodenje računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov 
Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 8.876 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 2.249 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva za denarne nagrade nadarjenim dijakom in 
študentom. Sredstva se delijo na podlagi vsakoletnega razpisa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom 2.249 

Na postavki denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom je bilo realiziranih 2.349 €. Na podlagi 
Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 23/2008) in 
predhodnem razpisu, so bili v letu 2014 nagrajeni naslednji dijaki in študentje: 

Jasmina Zorjan je v šolskem letu 2013/2014 zaključila srednješolsko šolanje na II. gimnaziji Maribor in na 
splošni maturi dosegla izjemen splošni uspeh – 30 točk, za kar je prejela tudi naziv zlate maturantke.  

Aleksandra Verbošt je v študijskem letu 2013/2014 diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, 
in sicer z izdelano diplomsko nalogo Kulturnozgodovinski pomen Sv. Jurija za Jurovski Dol. Komisija za 
oceno vlog, ki so prispele na Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom je ocenila, da 
diplomska naloga, ki je vezana na območje občine, doprinaša k razvoju lokalne skupnosti. 

Vesna Zemljič, dijakinja II. gimnazije Maribor, je v šolskem letu 2013/2014 izkazala umetniško oz. 
intelektualno nadarjenost, saj je prejela srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike, sodeluje v 
Drug orkestru in kemijskem krožku, za kar je prejela srebrni ključ II. Gimnazije Maribor. Vesna prav tako 
obiskuje Umetniško gimnazijo glasbene smeri, modul B, kjer dosega visoko povprečje. 

Jurij Črnčec je v šolskem letu 2013/2014 dosegel 2. mesto na mednarodnem tekmovanju George Baptist v 
strežnih veščinah, ki je potekalo 24.04.2014 v Luksemburgu. 
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Jacinta Kraner je v študijskem letu 2013/2014 zaključila študij na Visokošolskem študijskem programu 
Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer z diplomskim delom Socialno učenje s 
plesnim izražanjem in gibanjem. V vseh letih študija pa je dosegla povprečno oceno 9,22. 

Tadej Verbošt je v študijskem letu 2013/2014 dosegel 2. mesto v teku na 1000 metrov na mednarodnem 
mitingu v Kapfenbergu in 2. mesto v teku na 1500 metrov na Prvenstvu Slovenije v dvorani v krožnih tekih na 
Dunaju. V teku na 800 metrov je na Atletskem mitingu Univerze v Ljubljani dosegel 1. mesto. 

Gregor Verbošt je v študijskem letu 2013/2014 dosegel 3. mesto v teku na 1500 metrov na Državnem 
prvenstvu Slovenije za mlajše člane v Celju, 3. mesto na Atletskem mitingu Univerze v Ljubljani v teku na 800 
metrov in 3. mesto v teku na 1500 metrov na Mednarodnem mitingu v Ljubljani. 

Doseženi cilji: 

-        vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom  
-        nagrade za vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli in/ali fakulteti 
-        vzpodbujanje k obšolski dejavnosti 
-        povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini 

 

 

Slika 16: Župan z nagrajenimi dijaki in študenti  (foto: Foto Tone) 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 6.527 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

4039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.203 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim prebivališčem 
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 
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400404 - Božična in novoletna obdaritev otrok 2.203 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka božična in novoletna obdaritev otrok v višini 
2.203 €, ki je bila 100% realizirana glede na veljavni proračun. V okviru  proračunske postavke so zajeti stroški 
nakupa novoletnih daril za najmlajše občane, otroke stare od 1 do 7 leta starosti, ter izvedba lutkovne predstave 
z obiskom Božička. 

Doseženi cilji: 

− decembrska obdaritev otrok 
− lutkovna predstava Gusar Berto in obisk Božička. 
 
 

 

Slika 17: Otroke je obiskal božiček  (foto: arhiv občine) 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.324 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih procesih 

 

400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov 4.124 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški ogrevanja občinske zgradbe, tekoče vzdrževanje občinske 
zgradbe in zavarovalne premije za občinske objekte in opremo. Realizacija znaša 4.124 €, kar predstavlja 68% 
realizacijo glede na veljavni proračun. 

400402 - Sodni stroški in stroški odvetnikov 200 

Realizirane so odhodki za notarske storitve – overjanje podpisov. 

 

Doseženi cilji: 

- vzdrževan objekt občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne dejavnosti ter ohranjanja 
vrednosti objekta. 

- upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava 
vrši v okviru proračunskih možnosti. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 188.833 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih 
zadev. 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 6.141 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne 
oblike povezovanja občin. 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 6.141 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo 
zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko 
povezujejo v skupnost, zveze in združenja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah 

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA) 508 

Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za financiranje Mariborske razvojne agencije, ki 
opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Glavna dejavnost MRA je priprava in izvajanje 
Regionalnega razvojnega programa Podravske regije. 

400610 - LAS Ovtar Slovenskih goric 2.076 

Društvo za razvoj podeželja Lokalna akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric so za potrebe reševanja izzivov 
na področju razvoja podeželja ustanovile vse občine UE Lenart, posamezniki, društva, kmetje, obrtniki, 
podjetniki in drugi zainteresirani. 

400611 - Članarine v raznih institucijah 1.315 

Občina je članica Združenja občin Slovenije, zato mora letno plačati dogovorjeno članarino. Za leto 2014 je 
znašala 814,91 €. Prav tako je občina plačala članarino Ustanovi Dr. Antona Trstenjaka v višini 500,00  €. 

Doseženi cilji: 

- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje 
- razvoj občine 
- izmenjava mnenj in izkušenj med občinami 
 

400617 – Sofinanc. javnih del: CSD, Knjižnica Lenart, VDC Polž 2.241 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancira izvajanje javnih del naslednjih organizacij: CSD Lenart, Knjižnica 
Lenart, VDC Polž Maribor. 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 182.692 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 171.800 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje…), materialni 
stroški in komunalne storitve občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
javnih financah. 

 

400601 - Stroški dela občinske uprave 128.797 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški dela občinske uprave, ki poleg osnovnih plač zajemajo tudi 
dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za starševsko 
varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust ter povračila 
prehrane in stroškov prevoza na delo in z dela. Prav tako so znotraj proračunske postavke zajeti prevozni stroški 
na službenih poteh, dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter izdatki za 
strokovno izobraževanje zaposlenih. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 99%. 

400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 31.824 

Ta proračunska postavka zajema materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave: pisarniški material 
in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura, električna energija, 
voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, tekoče 
vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge opreme. 

400615 – Notranja revizija                                                                         4.089 

Ta postavka zajema notranjo revizijo zunanjega izvajalca revizijskega podjetja J&M Ribič d.o.o. V letu 2014 
smo izvedli revizijo naslednjih področij: priprava in izvrševanje proračuna, zaključni račun proračuna za leto 
2013, zadolževanje in delovanje notranjih kontrol na področju plač. 

 

Doseženi cilji: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku 
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 

400616 – Organ skupne OU »Medobč. inšpektorat in redarstvo MB« 7.090 
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je soustanoviteljica skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor. Delovno področje medobčinskega redarstva obsega: urejanje in nadziranje prometa na 
cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnostih in državnih cestah v naselju, izvajanje nadzor nad 
ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, izvajanje nadzora nad ravnanjem udeležencev cestnega 
prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce, lahko tudi opravljajo nadzor prometa s 
samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa. 
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Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in 
prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 

Doseženi cilji: 

- nemoteno delovanje komunalne inšpekcije. 
- urejena področja na področju komunale 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 10.892 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani odhodki za pogodbena dela in občasno pomoč pri delu občinske uprave, 
ki jih opravljajo študenti preko študentskega servisa. Prav tako so realizirana sredstva za investicijsko 
opremljanje  občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje službenih vozil.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah 

400605 - Pogodbena dela 1.851 

V okviru proračunske postavke so evidentirana plačila za opravljeno delo študentov preko študentskega servisa 
in izplačilo avtorskih honorarjev in plačilo dijakom za opravljeno obvezno prakso. 

400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 6.021 

V letu 2014 smo nabavili naslednja osnovna sredstva: dva nova računalnika, s programsko opremo, 
računalniški zaslon, trdi disk, programsko opremo Cadis V3… 

400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila - Fiat 3.020 

Realizirana so bila sredstva v višini 96 % veljavnega proračuna oz 3.020 €. Gre za nakup goriva za službena 
vozila, stroške popravila in vzdrževanja vozil, registracijo in zavarovalne premije za vozila. 

Doseženi cilji: 

-  zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave 
-  redno vzdrževana  službena avtomobila 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 14.787 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 14.787 

Opis glavnega programa 

Glavni program Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.829 

Opis podprograma 

Znotraj  podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita in izdatki za obrambo pred 
točo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu… 

400704 – Civilna zaščita 0 

Planiranih je bilo 500 € sredstev, realizacije pa na tej postavki ni bilo. 

400705 - Obramba pred točo 1.829 

Na proračunski postavki so evidentirani stroški izvajanja obrambe pred točo z letali Letalskega centra Maribor. 
Realizacija znaša 100 % glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- obramba pred točo 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.957 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja 
Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij in Gasilske zveze Lenart. Prav tako so znotraj podprograma 
načrtovana sredstva za prenakazilo požarne takse in investicijski transferi za nakup novega gasilskega vozila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij 6.478 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah.  

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 3.438 

Občina za zagotavljanje protipožarne varnosti sofinancira tudi delovanja Gasilske zveze Lenart.  

400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij 3.041 

Občina namenja sredstva zbrane požarne takse za povečanje požarne varnosti, zato le-to namenja za nakup 
opreme za požarno varnost PGD Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

Doseženi cilji: 

- zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij 
- sofinanciranje Gasilske zveze Lenart 
- pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij  PGD Sv. Jurij 
- pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila in s tem pripomoči k še večji požarni varnosti v občini in 

širše 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 7.723 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 7.612 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeželskih območij. 

 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 7.612 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje delovanja društev s področja razvoja 
podeželja. Realizacija znaša 7.612 €, kar predstavlja 92% realizacijo glede na veljavni proračun.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

401108 – Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev 5.612 

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov raznih društev so v letu 2014 proračunska sredstva 
prejela naslednja društva: 

- Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah: 875,00 € 
- Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah: 1.085 € 
- Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah: 770,00 € 
- Društvo diabetikov Lenart: 133,27 € 
- Sožitje Lenart – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju: 133,27 € 
- Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah: 1.050 € 
- Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci: 120,60 € 
- Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim, ozdravelim za rakom: 160,80 € 
- Medobčinsko društvo invalidov Lenart: 157,50 € 
- Hortikulturno društvo Maribor: 187,60 € 
- Društvo rejnic Lenart: 145,38 € 
- Govedorejsko društvo Slov. gorice: 121,15 € 
- Zveza društev upokojencev Slovenskih goric: 169,61 € 
- Društvo paraplegikov Severne Štajerske: 160,80 € 
- Društvo izgnancev Slovenije: 84,81 €. 
- Združenje veteranov vojne za Slovenijo: 157,50 € 
- Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov: 100,00 € 

 

Doseženi cilji: 

- razvoj društvenega življenja v občini 
- društveno delovanje občanov v domačih društvih in društvih izven meja občine 

 

401112 – LD Sv. Jurij – sof. obnove lovskega doma 2.000 

V skladu s sklepom občinskega sveta na 17. redni seji občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, smo 
sofinancirali  nakup oken in vrat v lovskem domu.  

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH  
SUROVIN 986 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 



 51

1202 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 986 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 

12029001– Oskrba s električno energijo 986 

Opis podprograma 

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje 
energetske učinkovitosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon EZ-1 

411201 – Energetske izkaznice 986 

Gre za strošek izdelave energetske izkaznice za Kulturni dom Jurovski Dol in OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 7.829 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe - Gospodarstvo, zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 7.829 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

14039001 - Promocija občine 0 

Opis podprograma 

V okviru podprograma smo imeli načrtovane odhodke na proračunski postavki Turistično-informacijske table 
(usmerjevalne signalizacije). S  projektom smo kandidirali na razpisu za sredstva EU Leader, preko LAS Ovtar 
Slovenskih goric.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

401407 - Turistično-informacijske table (usmerjevalne signalizacije) 3.128  
Projekt se je začel izvajati v letu 2012 z izdelavo elaborata postavitve usmerjevalne signalizacije v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah. S projektom smo se v okviru Društva za razvoj podeželja LAS OVTAR Slovenskih goric 
prijavili na razpis za EU sredstva, LEADER. Projekt je v teku.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.829 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva financiranje javnega razpisa s področja turizma in stroški 
delovanja javnih e-točk – brezplačnega dostopa do interneta. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

 

401409 - Javni razpis za področje: turizem 3.300 

V letu 2014 smo izvedli javni razpis za področje turizem. V ta namen je bilo razdeljenih 99 % načrtovanih 
sredstev oz. 3.300 €. Prejemniki sredstev so: 

- Turistično društvo Dediščina Jurovski Dol: 2.538,75 € 
- Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah: 761,25 € 

401410 - E-točki (kulturni dom) 1.545 

Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za nemoteno delovanje e-točk, gre za naročnino 
telekomunikacijskega operaterja Amis in nakupa nove antene.  

401413 – Spominska obeležja: trg in kulturni dom  2.984 

Na tej proračunski postavki so evidentirani realizirani stroški postavitve spominskega obeležja Frediju 
Neuvirtu v avli Fredija Neuvirta. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.209 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.693 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor 
nad onesnaževanjem okolja. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 6.693 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav in 
sredstva za stroške obračunavanja republiške takse za odpadne vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav 2.628 

Na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov goricah (MUV 
št. 17/2009), občina sofinancira izgradnjo individualnih čistilnih naprav na tistih območjih, kjer se v 
prihodnosti ne načrtuje gradnja centralne čistilne naprave. V letu 2014 smo sofinancirali izgradnjo individualne 
čistilnen naprave petim gospodinjstvom. 

401506 - Str. obračunavanja rep. takse in priključne zmogljivosti 4.065 

Gre za stroške obračunavanja takse za okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja voda, ki jo v imenu in za račun 
občine zaračunava podjetje Nigrad d.d. 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 516 

Opis glavnega programa 

Glavni program Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot. 
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15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 516 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma smo realizirali odhodke za namen trajnostnega gospodarjenja z naravo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajno gospodarjenje 
z divjadjo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 23/2010). 

401510 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 516 

V skladu z Odlokom, ki ga je sprejel občinski svet občine, se sredstva namensko porabijo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo. Upravičenci so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju občine. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO- 
KOMUNALNA DEJAVNOST 5.684 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.282 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.282 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj, to so stroški 
upravitelja, manjša vzdrževalna dela in zavarovalne premije. 

401604 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj 4.282 

 Realizacija na tej postavki  predstavlja 93 % realizacijo glede na veljavni proračun. Na postavki je evidentirana 
realizacija za stroške upravitelja in zavarovalne premije ter manjša vzdrževalna dela stanovanj, v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna                                                       1.402 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 
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16069002 – Nakup zemljišč 1.402 

Opis podprograma 

Gre za nakup zemljišč, ki jih je občina pridobila na podlagi Programa nakupa in prodaje nepremičnega 
premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon 

401610 - Nakup zemljišč                                                                                               1.402 
Doseženi cilji: 

- ohraniti vrednost občinskim stanovanjem 
- zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine 
- z nakupom potrebnih zemljišč uresničevati zastavljene cilje občine 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 14.324 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške 
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 14.324 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 14.324 

Opis podprograma 

Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne občane, ki nimajo možnosti 
drugega zdravstvenega zavarovanja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
lekarniški dejavnosti. 

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 8.620 

Poudariti pa morami, da se iz leta v leto močno zvišuje število upravičencev do obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, katerim le-to plačuje občina.   

Doseženi cilji: 

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti nujno zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki niso zaposleni 
in trenutno nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja 

 

17079002 – Mrliško-ogledna služba 5.704 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške mrliško-ogledne službe, katero je občina po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
lekarniški dejavnosti. 
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401702 - Mrliško-ogledna služba (zdrav. domovi, UKC Maribor...) 5.704 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški opravljenih mrtvoogledov, obdukcij in prevozi na 
obdukcije umrlih občanov. 

Doseženi cilji: 

-  izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-ogledne službe. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 48.440 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. V 
okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin in 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

1803 - Programi v kulturi 38.900 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 22.344 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentiran izdatki za zagotavljanje knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o 
knjižničarstvu.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu.  

401805 - Knjižnica Lenart 22.344 

Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje Knjižnice Lenart, 
kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške delovanja knjižnice. 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico 600 

Občina prav tako nameni nekaj sredstev za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki je namenjena mlajšim občanom. 

Doseženi cilji: 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo 
- obogatiti knjižnični fond 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 9.824 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za namene sofinanciranja Javnega sklada RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti. Prav tako so tukaj evidentirani odhodki za javne kulturne projekte in programe – 
sofinanciranje delovanja kulturnega društva in kulturnih prireditev.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
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401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti       1.540 

Občina na podlagi medsebojne pogodbe sofinancira Lenarško izpostavo Javnega sklada RS za ljubiteljske in 
kulturne dejavnosti. 

401808 – Sofinan. najemnine in obratoval. stroš. – JS KD Lenart   185      

      401813 - Letni program kulture - javni kult. programi - javni razpis  3.239 

401814 - Letni program kulture - javni kult. projekti - javni razpis 4.860 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov. Razpis je bil izveden na 
podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 34/09) in sprejetega Letnega programa kulture. 

Doseženi cilji: 

-         pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 
-         vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 
-         sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 

18039005 - Drugi programi v kulturi 6.133 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za vzdrževanje kulturnega doma, ki zajemajo stroške 
električne energije, kuriv in dimnikarskih storitev, zavarovalnih premij za opremo in drugih storitev.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

401806 - Vzdrževanje kulturnega doma 6.133 

Stroški vzdrževanja kulturnega doma so bili realizirani v višini 6.133 € Med te stroške prištevamo: električna 
energija: 1.036, čistilni material in storitve: 156, poraba kuriv in stroški ogrevanja: 2.845 €, odvoz smeti: 158 
€, voda in komunalne storitve: 206 €, drugi splošni material in storitve: 1.064 € in zavarovalne premije: 668 €. 

 

Doseženi cilji: 

- vzdrževanje kulturnega doma 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 9.540 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. V 
okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za 
izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti 
in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

18059001 - Programi športa 9.540 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva izvedbo letnega programa športa v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih 
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401815 - Letni program športa 9.540 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 
34/2009) in Letnim programom športa je občina v preteklem letu objavila Javni razpis za sofinanciranje 
programov športa. Na razpis  se je prijavilo Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah in JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol. 

Doseženi cilji: 

- uspešna izvedba javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa 
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vspodbujanje interesnih 

dejavnosti občanov 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 400.483 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 251.643 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

19029001 - Vrtci 251.643 

Opis podprograma 

Gre za sredstva za financiranje dejavnosti predšolskega vzgojnega varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol 187.564 

Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za zagotavljanje sredstev za plačila 
razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Jurovskem Dolu. Za zagotavljanje razlike 
do polne ekonomske cene v vrtcu Jurovski Dol je bilo v letu 2014 realiziranih 187.564 €, oz. 100 % glede na 
veljavni proračun. Vrtec je v mesecu decembru 2014 obiskovalo 52 otrok, od tega 48 otrok iz naše občine in 4 
otroci, s stalnim prebivališčem izven naše občine. 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 57.237 

Občina je dolžna pokriti razliko do ekonomske cene vrtca tudi v vrtcih drugih občin, v katere so vpisani otroci, 
ki imajo stalno prebivališče v naši občini. V mesecu decembru 2014 so otroci, s stalnim prebivališčem v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah obiskovali vrtce v naslednjih občinah: Lenart (12 otrok), Pesnica (2 otroka),  Sveta 
Ana (2 otroka), Mestna občina Maribor (1 otrok), Šentilj (1 otrok), Benedikt (1 otrok) in Sv. Trojica v Slov. 
goricah (2 otrok). 

401920 - Izvajanje dodatne strokovne pomoči - vrtec 3.735 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči tistim otrokom iz vrtca, ki zaradi jezikovnih ali drugih težav potrebujejo 
dodatno strokovno pomoč posebej za ta namen usposobljenih strokovnjakov. V letu 2014 smo štirim otrokom 
financirali dodatno strokovno pomoč v vrtcu.  

 

4019220 – Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu 3.108 

Sredstva so bila namenjena za dobavo in polaganje varnostnih podlog pod igrali na igrišču vrtca. 
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Doseženi cilji: 

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu 
- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem 

 

 

Slika 18: Pustovanje v vrtcu  

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 71.451 

Opis glavnega programa 

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 70.759 

Opis podprograma 

Znotraj programa so evidentirani odhodki za namene izobraževanja v osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šoli 

 
Sika 19: Osnovna šola Jožeta Hudalesa in vrtec (foto:: Foto Tone) 
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401903 - OŠ J. Hudalesa - tekmovanje učencev v znanju 1.415 

Občina sofinancira izvedbo in udeležbo različnih tekmovanj učencev v znanju, kakor tudi športnih tekmovanj. 
Sem spadajo tudi stroški, ki nastanejo s prijavami na tekmovanja, prevozni stroški učencev in učiteljev na 
tekmovanja. 

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. opreme 46.805 

Velik del stroškov, namenjenih osnovni šoli pripada materialnim stroškom in vzdrževanju opreme. Gre 
predvsem za stroške ogrevanja šole, elektrika, voda in drugi splošni materialni stroški. 

401905 - OŠ J. Hudalesa - zgodnje učenje drugega tujega jezika 1.021 

Ker vemo, da je poznavanje tujih jezikov v današnjem svetu ključnega pomena, občina sofinancira tudi zgodnje 
učenje drugega tujega jezika.  

401906 - OŠ J. Hudalesa- varstvo vozačev 2.614 

V sofinanciranje programa je vključeno tudi varstvo vozačev, to je tistih učencev, ki po šoli čakajo na šolski 
avtobus, da jih odpelje domov. 

401907 - OŠ J. Hudalesa- nakup učil 4.500 

Občina je OŠ Jožeta Hudalesa tudi v letu 2014 namenila sredstva za nakup učil.  

401910 - Eko šola 475 

Osnovna šola Jožeta Hudalesa je vključena v mrežo t.i. »eko šol., Ekošole, kot način življenja.« 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava 
opreme 4.979 

Občina, kot ustanoviteljica JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa skrbi tudi za primerno opremljeno in vzdrževano 
šolo. Tako je za ta namen v letu 2014 financirala zamenjavo pvc talnih oblog v starem delu šole.  

401915 - OŠ J Hudalesa – sofinanciranje prevozov v šolo v naravi         975 

Občina je sofinancirala stroške prevoza učencev v šolo v naravi. 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije 6.748 

Da ne bi prišlo do neljubih dogodkov in nesreč, se je potrebno zavarovati. Občina vsakoletno plačuje 
zavarovalne premije za zavarovanje nepremičnin in opreme šole. 

401917 – Investicije v OŠ – računalniška oprema 1.000 

Občina skrbi za primerno informacijsko opremljenost šole. 

401923 – Šole s prilagojenim programom 227 

Občina Sv. Jurij je v preteklem letu sofinancirala stroške prehrane občana, ki obiskuje šolo s prilagojenim 
programom v Mariboru. 

 

Doseženi cilji: 

- zagotovljeno izvajanje nadstandardnih programov (zgodnje učenje tujih jezikov, tekmovanje učencev v 
znanju…) 

- sofinanciranje šole v naravi za tiste učence, ki jim starši tega ne bi mogli omogočiti 
- sodobno opremljena šola z multimedijsko opremo 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo                                                                          692 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za sofinanciranje izvedbe programa Glasbeno-baletne šole 
Antona Martina Slomška in Zasebne glasbene šole v samostanu Petra in Pavla na Ptuju. 
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401908 – Financiranje glasbenih šol                                                                      692   

1906 - Pomoči šolajočim 77.389 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 77.389 

Opis podprograma 

Gre za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu za učence OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol ter regresiranje šolskih prevozov za otroke, ki obiskujejo šole, prilagojene posebnim programom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa 74.694 

Za zagotavljanje šolskih prevozov učencev OŠ Jožeta Hudalesa so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 
74.694€.  

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi 2.695 

Občina na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami staršem,  
ki vozijo svoje otroke v vzgojno-izobraževalne ustanove zunaj občine  pokrije stroške prevoza. 

Doseženi cilji: 

- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim 
prevozom 

- povrnitev stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 121.392 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in 
duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

2002 - Varstvo otrok in družine 4.847 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 4.847 

Opis podprograma 

Gre za programe pomoči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

402003 – Finančna vzpodbuda ob rojstvu otroka 4.419 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki na proračunski postavki pomoč staršem pri rojstvu 
otroka. Finančna vzpodbuda se izplačuje vsakemu staršu novorojenca, s stalnim prebivališčem v naši občini 
na podlagi Sklepa o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. Poleg denarne finančne vzpodbude 
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ob rojstvu otroka, so na tej postavki evidentirani tudi stroške nakupa daril, ki jih župan podeli na vsakoletnem 
srečanju novorojencev in njihovih staršev. Finančno vzpodbudo je v letu 2014 prejelo 16 staršev. 

 

Slika 20: Županov sprejem novorojenčkov in njihovih staršev (foto: Foto Tone) 

 

Doseženi cilji: 

- vzpodbuda rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka 

 

402008 – Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 428 

Sredstva so namenjena plačilu svetovalnih storitev Svetovalnega centra Maribor, ki so za učence OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol opravili testiranje nadarjenih učencev. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 116.545 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč 
družini in lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam. 

20049001 - Centri za socialno delo 13.084 

Opis podprograma 

Gre za financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart, ki jih le-ta opravlja za občane Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega 
proračuna.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 
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402015 - Delovanje CSD Lenart 1.622 

V proračunski postavki so zajeta sredstva za delovanje Centra za socialno delo Lenart.  

402015 – CSD Lenart - pomoč družini na domu 11.462 

Sredstva za zagotavljanje storitve »Pomoč družini na domu.«  

Doseženi cilji: 

- zagotavljanje izvajanja nalog Centra za socialo delo Lenart, ki jih koristijo pomoči potrebni občani – 
pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu, svetovanja in druge oblike pomoči 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 91.324 

Opis podprograma 

Gre za (so)financiranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna 
pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov 55.860 

Občina je v letu 2014 sofinancirala domsko varstvo 6 občanom v naslednjih institucijah: Zavod za 
usposabljanje, delo in varstvo Dornava 3 osebe), Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 
(1 oseba) in SVZ Hrastovec ( 2 osebi).  

402005 – Družinski pomočnik 35.464 

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod 
pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva 
izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.  V letu 2014 je občina izplačevala delno 
plačilo za izgubljen dohodek 3 osebam in eni osebi za polovičen »delovni čas«.  

 

Doseženi cilji: 

- omogočiti institucionalno varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih 
sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 9.972 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, 
ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih 9.972 

Občina je v letu 2014 sofinancirala domsko varstvo dvema občanoma v domovih za ostarele občanoma. 

Doseženi cilji: 

- omogočiti institucionalno varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih 
sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 0 

402004 – Plačila pogrebnih stroškov in posmrtnin 0 

Občina krije pogrebne stroške materialno ogroženih oziroma ljudem brez svojcev ali če le-ti niso pripravljeni 
poskrbeti za njih. V letu 2014 na tej postavki ni bilo realizacije. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.165 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja humanitarnih 
organizacij Rdečega križa in drugih društev s tega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart 2.165 

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva za redno delovanje in izvajanje programov Območne zveze 
Rdečega križa Lenart, pod okriljem katere deluje Krajevna organizacija Rdečega križa Sv. Jurij. 

 

  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 25.012 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 25.012 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 25.012 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila 
obresti iz naslova zadolževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj 25.012 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški zadolževanj v višini 25.012 €. Gre za stroške, povezane z 
zadolževanjem: nadomestila za vodenje kredita in plačila obresti poslovnim bankam za dolgoročne in 
kratkoročne  kredite. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 6.500 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki 
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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 
primerih nesreč 6.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

23029001 - Rezerva občine 6.500 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2014 v višini 6.500 €. 

402302 - Rezerva za naravne nesreče 6.500 

 
 
 

41 - REŽIJSKI OBRAT 7 7 6 . 4 8 2  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 24.456 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 24.456 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 18.924 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki, regres za 
prehrano, regres za letni dopust…) ter materialni stroški za delo režijskega obrata.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
javnih financah 

410601 - Stroški dela za režijski obrat 17.905 

Znotraj te postavke so evidentirani stroški dela za režijski obrat, ki poleg osnovne plače zajemajo tudi dodatek 
za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo), premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja, regres za letni dopust ter povračila prehrane in stroškov prevoza na delo 
in iz dela. Prav tako so znotraj proračunske postavke zajeti tudi prevozni stroški na službenih poteh, dnevnice 
za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.  Znotraj režijskega obrata je bila v letu 
2014 zaposlena ena oseba. 
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410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.020 

Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve režijskega obrata: strokovna literatura, 
drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje komunalne opreme in 
računalnikov in nakup opreme za režijski obrat. 

Doseženi cilji: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog  
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 5.532 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so evidentirani stroški vzdrževanja delovnega vozila (traktor) in tovornega vozila 
Hyundai za potrebe režijskega obrata.  

410612 - Vzdrževanje delovnega vozila - traktor 725 DT in Hyundai 4.818 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani realizirani odhodki za goriva in maziva, vzdrževanje in popravila 
vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije. 

410604 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata 714 

V letu 2014 smo za potrebe režijskega obrata nabavili kosilnico viking MB 650 T. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 219 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 219 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029001 - Prometna varnost 219 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani realizirani odhodki za prometno preventivo uporabnika Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi 

410801 – Stroški za prometno preventivo - SVPCP 219 

V letu 2014 smo za učence OŠ J. Hudales financirali avtobusni prevoz na  otroško varnostno olimpijado. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 17.300 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja 
novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 
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1003 - Aktivna politika zaposlovanja 17.300 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna oz. sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove 
podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 17.300 

Opis podprograma 

Gre za dva ukrepa, in sicer: Program: Splošno koristno delo in Program: Javna dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

411002 - Program javna dela: stroški dela 17.300 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški dela za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja na 
področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. V letu 2014 sta bili v program javnih del 
vključeni dve osebi. 

Doseženi cilji: 

- omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam, 
- skrb za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest. 

 

411003 – Mreža regijskih podjetniških inkubatorjev 0 

Na tej proračunski postavki v letu 2014 ni bilo realizacije.  

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 586 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 586 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini, kot bodo sofinancirana iz naslova pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

411101 - Vzdrževanje gozdnih                                                                                        586 

 Kot vsako leto, smo tudi v letu 2014 skrbeli za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Doseženi cilji: 

- vzdrževanje gozdnih cest 
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12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH  
SUROVIN 97 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 

 

1202 – Oskrba z električno energijo 97 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 

12079001 – Oskrba s električno energijo 97 

Opis podprograma 

Evidentirani so odhodki za najem oporišč NN omrežja in vzdrževanje omrežij za potrebe CR 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon 

411202 – Najem oporišč NN omrežja in vzdrž. omrežij za potrebe CR 97 

Gre za strošek najemnine za oporišča Elektro Maribor. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 222.381 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 222.381 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 147.564 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki za vzdrževanje občinskih cest, gre 
za tekoče vzdrževanje cest in vzdrževanje javnih poti. Prav tako sredstva za izvajanje zimske službe s 
pluženjem snega in posipavanjem.   

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

411301 - Vzdrževanje občinskih cest 75.911 

Za namen mesečnega vzdrževanja občinskih cest, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z asfaltom 
in druga vzdrževalna dela, smo v letu 2014 potrošili 75.911 €. 
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411302 - Vzdrževanje javnih poti 33.153 

Za namen mesečnega vzdrževanja javnih poti, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z asfaltom in 
druga vzdrževalna dela, smo v letu 2014 potrošili 33.153 €. 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje 38.500 

Gre za evidentirane odhodke za zimsko službo lokalnim izvajalcem in Cestnemu podjetju Murska Sobota.  

411309 – Sanacija plazov 0 

V letu 2014 na tej postavki ni bilo realizacije. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 43.621 

Opis podprograma 

Ker je urejena prometna infrastruktura zelo pomembna za naše občane, se občina trudi vsako leto 
investicijsko vzdrževati in modernizirati čim več cest, potrebnih prenove. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

411319 – Sofin. asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest 23.621 

Gre za sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest, kjer polovico zneska prispevajo občani, 
polovico pa občina.  

411329– Modernizacija JP 703 315 Sr. Gasteraj - Repa 0 

Na postavki je bilo načrtovanih 20.000 € sredstev, realizacije ni bilo. 

411337– JP 703 317 Sr. Gasteraj – Šenekar - Zaletinger 0 

Na postavki v letu 2014 ni bilo realizacije. 

 

411339 – Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013 ZFO                     20.000 

Uredili oz. asfaltirali smo cesto JP 703-391 – Lešnikov klanec, v skupni dolžini 408 m. Naslednja večja 
investicija je bila rekonstrukcija ceste JP 703-471/472/473 – Spodnji Gasteraj, kjer smo na novo uredili in 
asfaltirali 1750 m ceste in pa JP 705-340 - Malna – Zelenko 1332 m ceste. Investicije so bile sofinancirane s 
strani SVLR na podlagi 23. člena ZFO. V letu 2014 smo odplačali celotno investicijo. 
 

 
 

Slika 21:Asfaltiranje ceste JP 705 340 Malna – Zelenko (foto: arhiv občine) 
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Doseženi cilji: 

-  povečanje prometne varnosti 
- povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času 
-      zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 
- povečanje dostopnosti do gospodarskih subjektov 
- povečanje možnosti razvoja turizma in podeželja 

 

411342 – Rekonstrukcija LC k.o. Zg. Gasteraj, Sr. Gasteraj, Sp. Gasteraj, 
Malna                                                                                                                 0   

Realizacije na tej postavki ni bilo.  

13029003 - Urejanje cestnega prometa 3.251 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so prikazana realizirana sredstva za vzdrževanje montažnih avtobusnih čakalnic in 
zavarovalnih premij za zavarovanje občinskih lokalnih cest in javnih poti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

411306 - Montažne avtobusne čakalnice 1.219 

Gre za stroške vzdrževanj avtobusnih čakalnic, kar vključuje odvoz smeti in zavarovalne premije. 

411307 - Zavarovalne premije za ceste 2.032 

Znotraj postavke so evidentirani odhodki zavarovalnih premij za ceste. 

Doseženi cilji: 

- poskrbeti za varnost čakajočih na avtobusni postaji 
- skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja 
- zavarovanje proti vandalizmu. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 27.944 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za javno razsvetljavo in sicer električna energija, tekoče 
vzdrževanje objektov javne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa 

411308 - Javna razsvetljava 27.334 

Na tej postavki imamo realizacijo na kontih električna energija: 6.982 €, tekoče vzdrževanje obstoječe javne 
razsvetljave: 3.720 €, zavarovalne premije: 58 € in novogradnje: 16.574 €. 

411343 – Postavitev in obnova JR Malna (Amerika) in Jurovski Dol 610 

Na tej postavki imamo realizacijo stroškov izdelave DIIP-a. 

 

Doseženi cilji: 

- osvetlitev strnjenih delov naselij 
- povečanje varnosti 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 22.440 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 22.440 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor 
nad onesnaževanjem okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 923 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest in stroški obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest, vreče 923 

Doseženi cilji: 

- čistejši in ljudem bolj prijazen kraj 
- primerno ravnanje z odpadki. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 21.517 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški zadnje situacije na proračunski postavki »Izgradnja mreže 
malih čistilnih naprav«, okoljska dajatev in vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

411501 - Okoljska dajatev  - odpadne vode, Nigrad 2.055 

Gre za plačilo okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. 

411506 - Vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav 18.183 

V letu 2009 zgrajena centralna čistilna naprava v Jurovskem Dolu potrebuje redno vzdrževanje in monitoring, 
kar opravlja podjetje Nigrad d.d. Med stroške vzdrževanja pa štejemo tudi porabo električne energije in vode. 

411508 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Ledinek, Dražen 
Vrh) 1.279 

Občina Sv. Ana je izvedla projekt za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Ledineku in Dražen Vrhu, kateri 
delno posega tudi na našo občino. Projekt je bil delno sofinanciran s strani EU, Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je na podlagi Sporazuma z 
Občino Sv. Ano o sodelovanju pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen 
Vrhu zagotovila finančna sredstva za izvedbo projekta v višini 0,13 % vrednosti investicije. 
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Doseženi cilji: 

- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture 
- izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 
- varovanje in zaščita vodnih virov 

 

 

Slika 22: Čistilna naprava v Jurovskem Dolu (foto: arhiv občine) 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 94.871 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 14.595 

Opis glavnega programa 

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 8.495 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za razne geodetske evidence in storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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... 

411601 - Geodetske storitve 8.109 

Gre za razne geodetske storitve, meritve, parcelacije… 

411609 - Ureditev BCP 386 

V podprogram so zajeta sredstva za ureditev baze cestnih podatkov, izdelave katastra FJI za omrežje občinskih 
cest. 

Doseženi cilji: 

- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 6.100 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti občine. Gre za strokovne 
podlage za nove občinske prostorske akte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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 stavbnih zemljiščih 

411602 - Prostorski akti občine 6.100 

Gre za nadaljnje aktivnosti v procesu sprejemanja prostorskega plana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Doseženi cilji: 

- izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora 
- omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno 

gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 
 
 

1603 - Komunalna dejavnost 78.040 

Opis glavnega programa 

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 50.232 

Opis podprograma 

Gre za realizirana sredstva na področju vzdrževanja vodovoda, stroški vodarine. Prav tako je zajet projekt 
»Celovita oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorice.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina 35.390 

V okviru proračunske postavke so evidentirana sredstva za vzdrževalna dela na obstoječem vodovodnem 
sistemu občine: 14.842 €, plačilo vodarine – oskrba občanov: 15.982 €, stroški poštnih storitev pošiljanja 
položnic za vodarino: 381 €, pokrivanje vodovodne izgube javnemu podjetju Mariborski vodovod d.d..: 2.721 
€ in drugi splošni materil in storitve: 1.579 € (cenitev vodovodnega omrežja, izvajanje imisijskega monitoringa 
tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč). 

411608 - Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slov. gorice 14.842 

Realizirana so bila sredstva za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slov. gorice, katerega 
nosilna občina projekta je Občine Lenart.  

411615 – Predaja vodovodnega sistema Mariborskemu vodovodu 0 

Na proračunski postavki ni bilo realizacije. 

Doseženi cilji: 

- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem  
- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo 
- z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja 
- ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek na turizem in počutje ljudi. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.526 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, ki zajemajo 
stroške košnje in urejanje starega in novega pokopališča, stroški odvoza smeti, voda, električna energija, 
zavarovalne premije, drugi vzdrževalni stroški. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 8.526 

Med vzdrževalne stroške pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija, 
zavarovalne premije za objekt mrliške veže in druga vzdrževalna dela, kamor spada košnja trave poleti in 
čiščenje snega pozimi.  

16039004 - Praznično urejanje naselij 19.283 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški urejanja okolice, gre predvsem za košnjo trave po celotni občini 
in druga dela vzdrževanja okolja. Prav tako so znotraj programa realizirana sredstva za praznično okrasitev 
naselij v času decembrskih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 4.442 

Gre za stroške namestitve okrasitve v prazničnem decembru, pa tudi demontaža le-te. 

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine 14.841 

V okviru proračunske postavke so zajeti stroški čiščenja in urejanja okolice na območju občine. Največji del 
teh stroškov zavzema košnja trave ob cestah. 

Doseženi cilji: 

- praznično vzdušje v božično-novoletnem času 
- primerno urejena in pokošena okolica in področja ob prometnih cestah 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.236 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 2.236 

Opis podprograma 

Gre za realizirana sredstva za projekt Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih 

411606 - Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 2.236 

Gre za izgradnje sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, vlaganje v oskrbo z vodo 
in v posodobitev obstoječih vodnih virov. V sklopu prometne infrastrukture je predmet projekta izgradnja 
lokalne ceste in pločnikov in javne razsvetljave.  
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 176.379 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

1803 - Programi v kulturi 172.311 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 172.311 

Opis podprograma 

Gre za projekt, s katerim se je občina  prijavila na razpis za sofinanciranje operacij, iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in razvoj vasi, predmet podpore: Obnova in izgradnja večnamenskih 
zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno 
dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju. Občina je prijavila projekt obnove kulturnega doma v 
Jurovskem Dolu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

411802 - Kulturni dom Jurovski Dol 172.311 

 V letu 2013 je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obnovila in dozidala kulturni dom v Jurovskem Dolu. Poleg 
obnovljene dvorane z odrom, smo s tem pridobili kletni klubski prostor, avlo z razdelilno kuhinjo in 
sanitarijami, garderobe in prostore za delovanje kulturnih in drugih društev v občini.  V letu 2014 smo 
investicijo v celi odplačali. 
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Slika 23: Prenovljen kulturni dom v Jurovskem Dolu 

Doseženi cilji: 

- zagotovitev obstoj in kvalitetne ravni kulturnega delovanja na območju občine za občane in gostujoče 
- zagotovili smo kvalitetne pogoje za izvajanje dejavnosti in delovanja na področju kulture, drugih 

prostočasnih in društvenih dejavnosti 
- pridobili privlačne in funkcionalne večnamenske prostore  
- povečanje kakovosti kulturnega utripa območja kot vidik ohranjanja poselitve podeželja 
- ohranjanje kulturne zavesti, dvig kakovosti življenja na podeželju 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 4.067 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

18059001 - Programi športa 4.067 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov v Jurovskem Dolu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme 4.067 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za vzdrževanje športnih objektov, v našem primeru 
športnega parka vključno z nogometnim igriščem, igriščem z odbojko na mivki in teniškima igriščema. 
Realizirani so odhodki za električno energijo, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje objektov. 

Največji strošek predstavlja najemnina za zemljišče, na katerem se nahaja športni park Jurovski Dol (2.065€). 

Doseženi cilji: 

- primerno vzdrževan športni park 
- občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 217.754 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 217.754 

Opis glavnega programa 

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 217.754 

Opis podprograma 

Gre za sredstva za izvedbo energetske sanacija stavb osnovne šole. 

411903 – Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
 211.946 

v okviru projekta je bila izvedena izolacija strehe, nameščeni so bili novi radiatorji, na novo je izolirana fasada, 
zamenjali smo stara okna z novimi v PVC okvirju, vrata… Pri pripravi projektov se je izkazalo, da je bilo nujno 
potrebno izvesti tudi sanacijo temeljev telovadnice.  

S projektom smo se prijavili na javni razpis »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in 
knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«.  S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli nepovratna 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini: 124.987 €. 
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Slika 24: Telovadnica OŠ J. Hudalesa pred obnovo 

 

Doseženi cilji: 

- s projektom želimo energetsko sanirati stari del šole in telovadnice in s tem znižati materialne stroške - 
ogrevanje 

- šolarjem in drugim uporabnikom telovadnice želimo omogočiti kvalitetne prostore za vadbo in 
rekreacijo 
 

411905 – Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa (razsvetljava) 
 5.808 

V letu 2014 smo v starem delu šole nadaljevali z energetsko sanacijo. Stara svetila smo zamenjali z mnogo 
varčnejšimi, zato v prihodnje pričakujemo prihranek pri porabi električne energije. Projekt je bil sofinanciran 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, sredstva za investicije občin – 21. in 23. člen ZFO-1. 
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ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA V LETU 2014, PRIKAZANI PO 
PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 

 

 

 

Največji delež vseh dohodkov predstavljajo dohodki, po naslednjih klasifikacijah; 

19 IZOBRAŽEVANJE 628.395 618.237 35,96% 

18 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 254.212 229.223 13,33% 

13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 336.286 222.381 12,93% 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 222.995 213.289 12,41% 

20 SOCIALNO VARSTVO 123.524 121.392 7,06% 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 237.937 100.555 5,85% 

 

PK Opis 
Veljavni 

proračun: 
2014/2 

Realizacija: 
2014 

Indeks 5:4 

1 2 4 5 7 

01 POLITIČNI SISTEM 64.253 61.389 95,54 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.345 1.844 78,65 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.876 26.006 87,05 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 222.995 213.289 95,65 

07 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 14.975 14.787 98,74 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 600 219 36,50 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.439 17.300 84,64 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 9.400 8.309 88,40 

12 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 1.586 1.084 68,31 

13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 336.286 222.381 66,13 

14 GOSPODARSTVO 17.861 7.829 43,83 

15 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 37.469 29.649 79,13 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 237.937 100.555 42,26 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.000 14.324 68,21 

18 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 254.212 229.223 90,17 

19 IZOBRAŽEVANJE 628.395 618.237 98,38 

20 SOCIALNO VARSTVO 123.524 121.392 98,27 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 27.489 25.012 90,99 

23 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 6.500 6.500 100,00 

    2.057.143 1.719.329 83,58 
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ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA V LETU 2014, PRIKAZANI PO 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

 

PRORAČUNSKI UPORABNIK V EUR V % 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 10.625 0,62% 

10 OBČINSKI SVET 26.684 1,55% 

20 NADZORNI ODBOR 1.752 0,10% 

30 ŽUPAN 45.615 2,65% 

40 OBČINSKA UPRAVA 858.171 49,91% 

41 REŽIJSKI OBRAT 776.482 45,16% 

 1.719.329 100,00% 
 
 

 
 
 

 

4.4  POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 
REZERVACIJE 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine 
Sveti Jurij so namenjene za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva oz. so bila zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče predvideti. O porabi teh sredstev odloča župan in se ob porabi razporedijo v finančni 
načrt neposrednega uporabnika proračuna. 
 
V letu 2014 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije s sklepom župana o 
prerazporeditvi za leto 2014 razporejena na naslednje proračunske postavke: 
 

00 OBČINSKA VOLILNA 
KOMISIJA

1%

10 OBČINSKI SVET
1% 20 NADZORNI ODBOR

0%

30 ŽUPAN
3%

40 OBČINSKA UPRAVA
50%

41 REŽIJSKI OBRAT
45%

Realizirani odhodki 2014 po proračunskih uporabnikih

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 10 OBČINSKI SVET 20 NADZORNI ODBOR

30 ŽUPAN 40 OBČINSKA UPRAVA 41 REŽIJSKI OBRAT
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ŠTEV. 
SKLEPA 

DATUM OPIS ZNESEK 
V EUR 

2/2014 03.03.2014 Vzdrževanje kulturnega doma – stroški kuriv 200,00 
3/2014 03.03.2014 Vzdrževanje kulturnega doma – vodarina 140,00 
4/2014 13.03.2014 Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 1.042,02 

6/2014 22.04.2014 
Vzdrževanje vodovoda, vodarina – pokrivanju 
izgub javnim podjetjem 

2.720,88 

8/2014 08.05.2014 
Vzdrževanje službenega avtomobila – Fiat, 
vzdrževanje in popravilo vozil 

150,27 

9/2014 08.05.2014 Mrliško-ogledna služba (ZD, UKC Maribor…) 1.500,00 
11/2014 19.05.2014 Vzdrževanje kulturnega doma – drugi spl. mat. 390,56 
12/2014 20.05.2014 Vzdrževanje MČN – drugi spl. mat. in storitve 1.264,47 
16/2014 14.06.2014 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 213,70 
18/2014 03.07.2014 Priprava in objava gradiva 400,00 
20/2014 10.07.2014 JS RS za kulturne dejavnosti 140,00 
21/2014 24.07.2014 Sof. javnih del: CSD, Knjižnica Lenart, VDC  650,00 
22/2014 01.08.2014 Mrliško-ogledna služba (ZD, UKC Maribor…) 1.250,00 

23/2014 
25.09.2014 Postavitev in obnova javne razsvetljave Malna 

(Amerika) in Jurovski Dol 
610,00 

27/2014 
10.10.2014 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Ledinek, 

Dražen Vrh) 
1.278,82 

30/2014 11.12.2014 Vzdrževanje pokopališč in MV, odvoz smeti 223,43 

31/2014 
11.12.2014 Vzdrževanje pokopališč in mrliške veže, tekoče 

vzdrževanje 
285,81 

38/2014 24.12.2014 Sejnine za občinski svet in odbore 1.390,04 
 

 

4.5  POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE   REZERVE 

 
V letu 2014 niso bila porabljena sredstva splošne proračunske rezerve. 
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4.6 TABELARNI PREGLED PRERAZPOREDITEV SREDSTEV V  PRORAČUNU ZA LETO 2014 
 

 

Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek 

09.01.2014 1/2014 PP    411603 Vzdrževanje vodovoda, vodarina PP    411603 Vzdrževanje vodovoda, vodarina 876,67 

    KONTO 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   

03.03.2014 2/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401806 Vzdrževanje kulturnega doma 200,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA   

03.03.2014 3/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401806 Vzdrževanje kulturnega doma 140,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE   

13.03.2014 4/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411605 Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 1.042,02 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE   

20.03.2014 5/2014 PP    411903 
Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol PP    411903 Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 2.611,60 

    KONTO 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE KONTO 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA   

22.04.2014 6/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411603 Vzdrževanje vodovoda, vodarina 2.720,88 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 410004 POKRIVANJE IZGUB JAVNIM PODJETJEM   

30.04.2014 7/2014 PP    400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave PP    401410 E-točka - kulturni dom 762,60 

    KONTO 420202 
NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE 
OPREME KONTO 420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME   

08.05.2014 8/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    400612 Vzdrževanje službenega avtomobila - Fiat 150,27 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL   

08.05.2014 9/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401702 
Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, UKC 
Maribor...) 1.500,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH   

08.05.2014 10/2014 PP    410603 
Vzdrževanje delovnega vozila - traktor 725 DT in 
Hyundai PP    410603 Vzdrževanje delovnega vozila - traktor 725 DT in Hyundai 34,22 

    KONTO 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA KONTO 402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL   

19.05.2014 11/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401806 Vzdrževanje kulturnega doma 390,56 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   

20.05.2014 12/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411506 Vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav 1.264,47 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   
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20.05.2014 13/2014 PP    411606 
Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske 
soseske PP    411606 Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 488,00 

    KONTO 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE KONTO 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA   

20.05.2014 14/2014 PP    411802 Kulturni dom Jurovski Dol PP    411802 Kulturni dom Jurovski Dol 1.204,02 

    KONTO 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE KONTO 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA   

13.06.2014 15/2014 PP    100404 Sredstva za promocijo občine PP    100402 Izvedba občinskega praznika 339,84 

    KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   

14.06.2014 16/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    410604 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 213,70 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV   

14.06.2014 17/2014 PP    411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje PP    411302 Vzdrževanje javnih poti 10.000,00 

    KONTO 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV KONTO 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV   

03.07.2014 18/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    100401 Priprava in objava gradiva 400,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   

03.07.2014 19/2014 PP    101802 Ovtarjeve novice PP    100402 Izvedba občinskega praznika 340,00 

    KONTO 402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   

10.07.2014 20/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 0,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 412000 
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM   

10.07.2014 20-2014-1 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 140,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 412000 
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM   

24.07.2014 21-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    400617 Sofinanciranje javnih del : CSD, Knjižnica Lenart, VDC Polž 650,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH   

01.08.2014 22-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    401702 
Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, UKC 
Maribor...) 1.250,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH   

25.09.2014 23-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    300403 Sponzorstva, donatorstva... 1.150,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 412000 
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM   

25.09.2014 24-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411343 
Postavitev in obnova javne razsvetljave Malna (Amerika) in 
Jurovski Dol 610,00 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA   

09.10.2014 25-2014 PP    200202 Materialni stroški za nadzorni odbor PP    200203 Notranji nadzor 75,00 

    KONTO 402900 
STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN 
SIMPOZIJEV KONTO 402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE   

10.10.2014 26-2014 PP    400602 
Materialni stroški in komunalne storitve občinske 
uprave PP    400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 180,00 
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    KONTO 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME KONTO 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA   

10.10.2014 27-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411508 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Ledinek, Dražen Vrh) 1.278,82 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE   

20.11.2014 28-2014 PP    411903 
Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol PP    411905 Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa (razsvetljava) 5.808,22 

    KONTO 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE KONTO 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE   

    NRP   
OB210-12-
0009 Energetska sanacija OŠ J. Hudalesa NRP   

OB210-14-
0002 Energetska sanacija OŠ J. Hudalesa (razsvetljava)   

04.12.2014 29-2014 PP    300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana PP    300404 Protokolarna in poslovna darila 106,38 

    KONTO 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE   

11.12.2014 30-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411604 Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 223,43 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402204 ODVOZ SMETI   

11.12.2014 31-2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    411604 Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 285,81 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV   

18.12.2014 32-2014 PP    411801 Vzdrževanje športnih objektov in opreme PP    411801 Vzdrževanje športnih objektov in opreme 8,37 

    KONTO 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV KONTO 402204 ODVOZ SMETI   

18.12.2014 33-2014 PP    400612 Vzdrževanje službenega avtomobila - Fiat PP    400612 Vzdrževanje službenega avtomobila - Fiat 71,05 

    KONTO 402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA KONTO 402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL   

18.12.2014 34-2014 PP    401911 
Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski 
Dol PP    401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 921,75 

    KONTO 411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE KONTO 411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE   

18.12.2014 35-2014 PP    401911 
Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski 
Dol PP    401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 310,59 

    KONTO 413302 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH 
ZAVODIH KONTO 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH   

18.12.2014 35-2014-1 PP    401911 
Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski 
Dol PP    401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 4,22 

    KONTO 411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE KONTO 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH   

18.12.2014 36/2014 PP    300402 Sprejem odličnjakov pri županu PP    300403 Sponzorstva, donatorstva... 63,00 

    KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE KONTO 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   

24.12.2014 37/2014 PP    200202 Materialni stroški za nadzorni odbor PP    200202 Materialni stroški za nadzorni odbor 77,16 

    KONTO 402900 
STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN 
SIMPOZIJEV KONTO 402905 SEJNINE   

24.12.2014 38/2014 PP    402301 Splošna proračunska rezerva PP    100101 Sejnine za občinski svet in odbore 1.390,04 

    KONTO 409100 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA KONTO 402905 SEJNINE   

24.12.2014 38/2014-1 PP    300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana PP    100101 Sejnine za občinski svet in odbore 577,54 
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    KONTO 402905 SEJNINE KONTO 402905 SEJNINE   

31.12.2014 39/2014 PP    400602 
Materialni stroški in komunalne storitve občinske 
uprave PP    400605 Pogodbena dela 0,00 

    KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA   

31.12.2014 40/2014 PP    400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij PP    400703 Požarna taksa - PGD Sveti Jurij 0,00 

    KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE KONTO 431000 
INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM   

31.12.2014 41/2014 PP    401806 Vzdrževanje kulturnega doma PP    401806 Vzdrževanje kulturnega doma 15,81 

    KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE   

31.12.2014 42/2014 PP    402201 Stroški zadolževanj PP    402201 Stroški zadolževanj 11,04 

    KONTO 403101 
PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - 
POSLOVNIM BANKAM KONTO 550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI   

31.12.2014 43/2014 PP    400602 
Materialni stroški in komunalne storitve občinske 
uprave PP    400615 Notranja revizija 89,25 

    KONTO 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE KONTO 402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE   

         



 85

 

4.7 POROČILO O STANJU ZADOLŽITVE NA DAN 31.12.2014 

 

Na dan 31.12.2014 izkazuje občina stanje zadolžitve v višini 579.829,48 € in sicer: 

- Dolgoročni kredit EKO SKLAD RS, 403-01-106/94 (7.10.1994) – vodovod Gasteraj: 
6.731,96 €. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.6.2016. 

- Dolgoročni kredit UNICREDIT BANKA, K818/2008-EIB (18.6.2008) – izgradnja vrtca in 
prizidka k osnovni šoli: 315.380,00 €. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2020 

- Dolgoročni kredit UNICREDIT BANKA, K755/2009: 257.717,52 €. Zadnji obrok zapade v 
plačilo: 31.5.2024. 

 

 

4.8   OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do 
virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja. V bilanci 
stanja na dan 31.12.2014 izkazujemo 8.684.392 € sredstev in prav toliko obveznosti do virov 
sredstev. 

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU SO IZKAZANA 
V VIŠINI   8.217.042 € 

 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 19.491,78 €, 
popravek vrednosti pa 14.622,15 €. V tem sklopu so zajeti vsi računalniški programi, ki jih 
uporabljamo v občinski upravi. Sem med drugim sodi programska oprema Cadis poslovanje, 
Cadis komunala, program za evidenco pokopališč Dharma, programski paket za javna naročila 
Jana in Potni nalogi Alea. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 
4.869,63 €.  Povečanje sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev je posledica 
nakupa nadgradnje programske opreme Cadis V3 in nakupa dveh novih računalnikov s 
pripadajočo programsko opremo. 

 
2. Nepremičnine 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 7.191.939,50 €, popravek vrednosti nepremičnin pa 
996.963,66 €, tako da je sedanja vrednost nepremičnin 6.194.975,84 €. Od tega je: 
- zemljišča: 355.047,83 €,  
- stari vrtec (zgradba): 23.517,42 €, 
- stanovanja v Jurovskem Dolu in Lenartu: 242.671,38 €, 
- kulturni dom: 639.515,17 €, 
- mrliška veža: 78.455,36 €, 
- kanalizacija in čistilne naprave: 821.035,25 €, 
- občinska stavba – etažna lastnina: 66.557,87€, 
- javna razsvetljava: 61.551,03 €, 
- vodovod- združeni cevovodi: 253.336,39 €, 
- infrastrukturni objekti: javne poti: 544.420,64 €, 
- infrastrukturni objekti: lokalne ceste: 1.194.099,20 € 
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- infrastrukturni objekti: občinske ceste: 1.386.874,74 € 
- vaško jedro Jurovski Dol: 385.052,53 € 
- oporni zid – staro pokopališče: 49.847,17 €. 

 
Na podlagi cenitvenega poročila komunalne infrastrukture – kanalizacije, s pripadajočimi 
objekti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, cenilca Slavka Bunderla, smo v poslovnih 
knjigah opravili prevrednotenje kanalizacijske infrastrukture. Cenitev je bila opravljena na dan 
01.01.2014. 
 
Prav tako je bila opravljena cenitev vodovodne infrastrukture na območju Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na dan 01.01.2014. Cenitev je prav tako izvedel cenilec Slavko Bunderla.  

 
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 269.535,84 €, 
popravek vrednosti pa 159.589,13 €, tako da sedanja vrednost znaša 109.946,71 €. Znotraj 
opreme imamo evidentiramo vso leseno pohištvo, računalnike, tiskalnike, fotokopirni stroj, 
osebni in delovni avtomobil, sredstva za zveze, računski stroj, opremo in pohištvo za kulturni 
dom in mrliško vežo ter opremo za zimsko službo. V letu 2014 smo nabavili naslednjo novo 
opremo in druga osnovna sredstva: 
- kosilnica viking MB 650 T (režijski obrat): 713,70 € 
- antena Mikrotik 360 za e-točko: 699,00 € 
- dva računalnika PCMobil i3 8GB, v skupni vrednosti: 721,88 € 
- monitor AOC: 142,01 € 
- prenosnik HP 250 Pentium: 499,55 € 
- spominsko obeležje Fredi Neuvirt: 1.309,06 € 
- drsna in harmonika vrata v avli Fredija Neuvirta v kulturnem domu:  4.057,72€  
- turistična signalizacija »Hajnčova pot«: 1.644,56 € 
- zvon z mehanskim pogonom – mrliška veža: 3.148,82 € 

 
4. Dolgoročne finančne naložbe 
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne naložbe v obliki delnic v vrednosti 48.818,26 
€. Občina Jurij v Slov. goricah je lastnica naslednjih delnic: Mariborski vodovod d.d. (1.376 
delnic) in Nigrad d.d. (1.281 delnic). 
 
5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
V tej skupini bilance so izkazana sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom. Vrednost 
terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2014 znaša 1.858.430,97 € in sicer gre za 
terjatve za sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v višini 
1.732004,56 € in terjatve za sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Lenart, v višini 
126.426,41 €. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi s preteklim letom 
povečala zaradi energetske sanacije telovadnice in šolske stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SO NA 
DAN 31.12.2014 IZKAZANE V VIŠINI 467.350 € IN SICER: 

 

6. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Občina Sv. Jurij ima na dan 31.12.2014 na računu, odprtem pri Ministrstvu za finance, UJP 
Slovenska Bistrica 65.329,71 €.  
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7. Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 24.499,43 €, kjer gre za terjatve iz naslova plačil 
najemnin za neprofitna stanovanja, vodarine in druge terjatve do kupcev. 

 
8. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 

Občina izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 
31.133,90 €, gre predvsem za naslednje terjatve: 
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države: 28.759,39 €,  od tega 

144,94 € - pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in 28.614,45 € terjatev iz naslova 23. 
člena ZFO-1, sredstva države za investicije občin. 

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 2.374,51 € - gre 
večinoma za terjatve do občin za plačilo razlike do ekonomske cene vrtca v Jurovskem Dolu. 

 
9. Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 110.616,58 € in sicer: 
- terjatve iz naslova refundacij ZZZS: 1.082,05 € 
- terjatve iz naslova neplačane najemnine za stanovanja: 452,34 € 
- terjatve iz naslova prispevkov upravičencev pomoči na domu: 256,77 €, 
- terjatve iz naslova odmere komunalnega prispevka: 95.441,14 €, 
- terjatve iz naslova priključne zmogljivosti:, vodovodna infrastruktura: 12.687,40 € in 
- terjatve iz naslova najemnin za grobove in uporabo mrliške veže: 696,88 €. 

 
10. Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki v višini 235.770,41 € so iz naslova obveznosti do zaposlenih za izplačilo 
plač za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 

 

Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2014 znaša 8.684.392 €. 

 

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
ZNAŠAJO 489.240 €: 

 

11. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo v višini 17.381,75 €, kjer gre za obveznosti 
iz naslova plač za mesec december 2014, izplačilo 5. januar 2016. 

 
12. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2014 izkazane v višini 160.082,18 €. 
Od tega je višina že zapadlih obveznosti 28.069,18 €. Od že zapadlih je 23.779,26 € obveznosti. 
do Lipa z.o.o. za projekt »Energetska sanacija OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol – dodatna dela«. 
Prav tako imamo odprto obveznost do dobavitelja Nigrad d.d. v višini 4.290,17 €. 

 
13. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Gre za obveznosti iz naslova davka na dodano vrednosti: 1.364,00 €.  

 
14. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
V poslovnih knjigah izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 
58.245,81 €. Že zapadle obveznosti na dan 31.12.2014 so izkazane v  višini 13.162,71 €, do 
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Občine Lenart za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo. Ostali, še nezapadli dolg, 
zajema plačilo drugim občinam za pokritje razlike do ekonomske cene vrtca naših občanov, ki 
obiskujejo vrtec v drugih občinah, plačila obveznosti osnovni šoli (20.324,91 €), Knjižnici 
Lenart (1.862,03 €), CSD Lenart (1.079,09 €), institucijam domskega varstva (11.095,98 €) in 
obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov. 

 
15. Kratkoročne obveznosti do financerjev 

Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 84.149,74 €, predstavljajo obveznosti iz naslova 
najetih kreditov, katerih glavnice zapadejo v plačilo v letu 2015: 
- Unicredit banka, K818/2008 – prizidek k OŠ in vrtec: 52.560,00 €; 
- Unicredit banka, K755/2009 - Izgradnja mreže MČN: 27.113,28 €; 
- Ekosklad 204/61, kredit prenesen iz bivše skupne Občine Lenart: 4.476,46 € 

 
16. Neplačani prihodki  
V bilanci stanja so izkazani neplačani prihodki v višini 168.016,18 €. 

 
D. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

17 Splošni sklad 
Splošni sklad prikazujemo v višini 7.692.971,84 €, kjer gre za sklad neopredmetenih 
dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, sklad za sredstva dana v upravljanje, sklad za 
finančne naložbe in sklad za drugo. 
 
18 Rezervni sklad 
Na dan 31.12.2014 izkazuje rezervni sklad stanje: 6.500,00 €.  

 
19. Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 495.679,74 €. Gre za dolgoročni kredit 
Ekosklada za vodovod Zg. Gasteraj 204/61 ter dolgoročna kredita najeta pri Unicredit banki 
Slovenije, po pogodbi K 818/2008-EIB in dolgoročni kredit K 755/2009. 
 
20. Izvenbilančna evidenca  
V izvenbilančni evidenci so evidentirani prejeti instrumenti zavarovanja – garancije:  
 

ŠT. GARANCIJE IZVAJALEC INVESTICIJA 
višina 
garancije veljavnost 

TK49900018275 CP Murska Sobota d.d. 
Rekonstrukcija občinskih cest 
2012-2013-ZFO 56.646,18 20.11.2018 

83517/40 Knuplež d.o.o. Kulturni dom Jurovski Dol 93.154,44 30.10.2018 

83424/70 
Komunala Slovenske 
gorice d.o.o. 

Ureditev vodovoda in 
kanalizacije Jurovski Dol 38.857,43 24.1.2018 

83166/40 
Komunala Slovenske 
gorice d.o.o. 

Ureditev vaškega jedra Jurovski 
Dol 40.693,43 15.7.2017 

58/15425/11/900 CP Murska Sobota d.d. 
Rekonstrukcija cest in sanacija 
plazu na sklop 3 1.610,56 23.12.2016 

58/15402/11/900 CP Murska Sobota d.d. 
Rekonstrukcija LC 203-461 
Močna-Partinje-Jakobski Dol 23.300,14 23.12.2016 

055883-149 Arriva Štajerska d.o.o. 
izvajanje prevozov 
osnovnošolskih otrok 7.932,05 30.6.2015 
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89517/57 Lipa z.o.o. 
Energetska sanacija OŠ Jurovski 
Dol - sklop 1 14.894,90 19.10.2017 

    
Energetska sanacija OŠ Jurovski 
Dol - sklop 1 3.324,50 19.10.2024 

    SKUPAJ  280.413,63   

Tabela 4: Prejeti instrumenti zavarovanja 
 

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2013 znaša 8.684.392 €. 

 

4.9 IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

40 OBČINSKA UPRAVA 

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev  

OB210-09-0001 – Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom  

Namen in cilj:  

- vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom 
- nagraditi vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli oz. fakulteti 
- vzpodbujati k obšolski dejavnosti 
- povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini. 

Stanje projekta:  

V letu 2014 je bil razpis zaključen in nagrade izplačane.  Razpis se bo izvedel tudi v prihodnjih letih. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav  

OB210-09-0003 – Investicijsko opremljanje občinske uprave  

Namen in cilj: 

V letu 2014 smo nabavili: dva nova računalnika s programsko opremo, računalniški zaslon, trdi disk, programsko 
opremo Cadis V3… 

Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja občinske uprave se izvaja vsakoletno po načrtovanih 
nabavah in po potrebi. 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč    

OB210-09-0004 – Oprema za protipožarno varnost  

Namen in cilj:  

Požarna taksa, ki se zbira preko sklada je namenjena za opremo Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Namen je zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti PGD Sv. Jurij.  

 

Stanje projekta: Sredstva požarne takse se prenakazujejo mesečno. PGD Sv. Jurij vsako leto občini predloži 
poročilo o porabljeni požarni taksi. V letu 2014 so s sredstvi požarne takse nabavili osebno zaščitno opremo 
gasilcev. Občinska uprava kasneje pošlje poročilo PGD Sv. Jurij Vladi RS, Odboru za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada. 
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11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

OB210-13-0001– Sofinanciranje obnove lovskega doma 

Namen in cilj 

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za sofinanciranje obnove lovskega doma na Malni. Gre za 
sofinanciranje nakupa oken in vrat v lovskem domu Lovske družine Sv. Jurij v skladu s sprejetim sklepom na 17. 
redni seji občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Stanje projekta: zaključen 

 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

OB210-14-0004– Energetske izkaznice 

Namen in cilj: 

Namen izdelave energetske izkaznice je ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in pridobiti podatke o energetski 
učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti  

Stanje projekta: zaključen. 

 

14039001 – Promocija občine  

OB210-09-0017 – Turistično-informacijske table 

Namen in cilj: 
- povečati prepoznavnost občine 
- s turističnimi tablami povečati preglednost kraja 
- lažja orientacija obiskovalcev našega kraja. 

 

Stanje projekta:  Projekt se je začel izvajati v letu 2011 z izdelavo elaborata postavitve usmerjevalne 
signalizacije v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. S projektom smo se v okviru Društva za razvoj podeželja LAS OVTAR 
Slovenskih goric prijavili na razpis za EU sredstva, LEADER. Projekt še ni zaključen.  

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

OB210-14-0003 – E-točka – kulturni dom 

Namen in cilj: 
- Brezplačna uporaba interneta za občane, turiste in druge obiskovalce. 

 

Stanje projekta:  V letu 2014 smo za namen brezhibnega delovanja e-točke nabavili novo anteno.  

 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo  

OB210-09-0019 – Sofinanciranje izgradnje individualnih MČN 

Namen in cilj:  

Sofinanciranje izgradnje individualnih malih čistilnih naprav na območju, kjer niso predvidene izgradnje večjih 
čistilnih naprav.  V letu 2014 smo sofinancirali nakup čistilnih naprav 5 gospodinjstvom. Sredstva niso bila 
porabljena v celoti, ampak v višini 2.627,80 €.  

Stanje projekta:  Projekt se bo izvajal tudi v prihodnjih letih. Občani ob nakupu čistilne naprave na občino 
naslovijo vlogo za sofinanciranje malih čistilnih naprav. 
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16069002 – Nakup zemljišč  

OB210-09-0020 – Nakup zemljišč  

Namen in cilj:  

Namen nakupa zemljišč je izvajanje dolgoročne strategije občine.  

Stanje projekta:  Projekt se izvaja vsakoletno po potrebi. 

19039001 – Osnovno šolstvo  

OB210-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje - vrtec 

Namen in cilj: Investicijska vlaganja v vrtec zaradi zagotovitve varnosti in dobrega počutja otrok v njem. Prav 
tako s tem ohranjamo vrednost objekta. 

Stanje projekta:  Projekt se nadaljuje tudi  prihodnja leta po ugotovljenih  oz. nastalih potrebah. 

 

OB210-09-0021 – OŠ J. Hudalesa – investicijsko-vzdrževalna dela 

Namen in cilj: Investicijska vlaganja v stari del šole in s tem ohraniti oz. povečati vrednost in uporabnost zgradbe 
šole.  

Stanje projekta:  Projekt se nadaljuje tudi  prihodnja leta. Občina vsako leto zagotavlja sredstva za investicijsko-
vzdrževalna dela in nakup potrebne opreme v osnovni šoli. 

 

OB210-10-0005– OŠ J. Hudalesa – nakup učil 

Namen in cilj: Cilj nakupa učil je zagotoviti nujno potrebna učila in pripomočke za poučevanje osnovnošolcev 
v domači osnovni šoli. 

Stanje projekta:  Projekt je zaključen. V bližnji prihodnosti ne načrtujemo nakup dodatnih učil. 

 

OB210-10-0006– Investicije v OŠ – računalniška oprema 

Namen in cilj: Primerno opremljena šola z multimedijsko opremo. 

Stanje projekta:  Projekt se nadaljuje tudi  prihodnja leta po ugotovljenih  oz. nastalih potrebah. 

 

41 REŽIJSKI OBRAT 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav  

 

OB210-09-0005 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata  

Namen in cilj: 

Primerna opremljenost zaposlenih v režijskem obratu. 

Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja režijskega obrata  se izvaja vsakoletno po načrtovanih 
nabavah in po potrebi. 
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10039001 Povečanje zaposljivosti  

OB210-12-0001 – Mreža regijskih podjetniških inkubatorjev  
V letu 2014 na tem projektu ni bilo realizacije. 

12079001– Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije  

OB210-10-0025 – Izgradnja toplovoda za potrebe OŠ in kul. doma  

Namen in cilj:  Namen projekta je izgradnja toplovoda iz bioplinarne, ki se bo gradila v Jurovskem Dolu za 
potrebe cenejšega in bolj ekološkega ogrevanja osnovne šole in kulturnega doma.  

Stanje projekta: v letu 2014 za ta namen ni bilo realizacije.  

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

OB210-10-0028 – Sanacija plazov 

Namen in cilj:  

Sredstva za sanacijo plazov niso bila izkoriščena. 

Stanje projekta:  v pripravi. 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB210-12-0003–Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013 - ZFO 
Uredili oz. asfaltirali smo cesto JP 703-391 – Lešnikov klanec, v skupni dolžini 408 m. Naslednja večja investicija 
je bila rekonstrukcija ceste JP 703-471/472/473 – Spodnji Gasteraj, kjer smo na novo uredili in asfaltirali 1750 m 
ceste (dokončanje v letu 2013) in pa JP 705-340 - Malna – Zelenko 1332 m ceste (dokončanje v letu 2013). 
Investicije so bile sofinancirane s strani SVLR na podlagi 23. člena ZFO. 
 
Namen in cilj:   povečanje prometne varnosti, povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času,   zmanjšati 
stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 

 Stanje projekta:  zaključen.  

 

OB210-10-0003–Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih  občinskih cest4 
Sofinancirali smo asfaltiranje nekategoriziranih občinskih cest, kjer pol zneska prispevajo občani, pol pa občina.  

Namen in cilj:   povečanje prometne varnosti, povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času,   izboljšati 
dostopnost do stanovanjih objektov in gospodarskih poslopij. 

 Stanje projekta:  projekt je bil v letu 2014 zaključen. V letu 2015 bo ponovno možna oddaja vloge za 
sofinanciranje.  

 

OB210-10-0013 – JP 703 315 Sr. Gasteraj - Repa 

Namen in cilj: Cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP 703 315 Sr. Gasteraj – Repa in s tem povečanje prometne 
varnosti občanov. V letu 2014 projekt ni bil izveden. 

Stanje projekta:  v pripravi. 

 

OB210-10-0029 – JP 703 317 Sr. Gasteraj – Šenekar - Zaletinger 

Namen in cilj: Cilj investicije je rekonstrukcija ceste JP 703 317  Sr. Gasteraj – Šenekar - Zaletinger in s tem 
povečanje prometne varnosti občanov. V letu 2014 projekt ni bil izveden. 

Stanje projekta:  v pripravi. 
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OB210-13-0002 – Rek. LC k.o. Zg. Gasteraj, Sp. Gasteraj, Malna 

Namen in cilj: Cilj investicije je rekonstrukcija ceste in s tem povečanje prometne varnosti občanov. V letu 2014 
projekt ni bil izveden. 

Stanje projekta:  v pripravi. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava  

OB210-09-0008 – Javna razsvetljava 

OB210-14-0001 – Javna razsvetljava Malna (Amerika) in Jurovski Dol 

 

Namen in cilj: Občina si želi v prihodnjih letih zagotavljati osvetljenost strnjenih delov naselij in s tem zagotoviti 
večjo varnost občanov in njihove imovine. 

Stanje projekta: investicije v cestno razsvetljavo se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

OB210-09-0025– Geodetske storitve 

Namen in cilj: Geodetske storitve za razne projekte v občini. 

Stanje projekta: občina pri uresničevanju svojih projektov potrebuje razne geodetske storitve, kot so parcelacije, 
odmere cest ipd. Te aktivnosti potekajo vsakoletno. 

 

OB210-09-0026– Ureditev BCP 

Namen in cilj: Priprava in dopolnitev baze cestnih podatkov v občini. 
Stanje projekta:  projekt se izvaja letno po potrebi. 

 

16029003 – Prostorsko načrtovanje  

OB210-09-0027– Prostorski akti občine 

Namen in cilj: 

- izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadevajo urejanje prostora 
- omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo 

in drugo družbeno pomembno gradnjo. 

 

Stanje projekta: Projekt se še vedno izvaja in zajema izdelavo strokovnih podlag za poselitev v  Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah, osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in program opremljanja 
stavbnih zemljišč. Izvedba občinskega prostorskega načrta se bo nadaljevala tudi v letu 2015. 

 

16039001 – Oskrba z vodo  

OB210-09-0028 – Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo 

Namen in cilj: Realizirana so bila sredstva za projekte. 

- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem 
- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo 
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Stanje projekta:  v izvajanju 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB210-10-0027 – Obnova in ureditev pokopališč 

Namen in cilj: Obnova starega pokopališča in ureditev novih potk in grobnih mest na novem pokopališču. 

Stanje projekta: v izvajanju 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

OB210-09-0031 – Nove stanovanjske soseske 

Namen in cilj: 

- dostopnost do stanovanjskega naselja z izgradnjo lokalne ceste in pločnika ter s tem zagotoviti prometno 
varnost 

- varovanje in zaščita vodnih virov 
- zagotavljanje visoke življenjske ravni 

 

Stanje projekta:  Gre za izgradnje sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, vlaganje 
v oskrbo z vodo in v posodobitev obstoječih vodnih virov. V sklopu prometne infrastrukture je predmet projekta 
izgradnja lokalne ceste in pločnikov in javne razsvetljave. Občina vsakoletno nameni nekaj sredstev v ta namen. 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

OB210-09-0032 – Kulturni dom  Jurovski Dol 

Namen in cilj: 

- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini 
- pridobitev novih večnamenskih prostorov 
- dvigniti kakovost kulturnega udejstvovanja in dela v občini. 
 

Stanje projekta:  Obnova in dozidava kulturnega dela je končana.  S tem projektom smo se prijavili na razpis 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in razvoj vasi, predmet podpore: Obnova in 
izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in 
drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju. 

19039001 – Osnovno šolstvo  

OB210-12-0009 – Energetska sanacija OŠ J. Hudalesa 

Namen in cilj: 

- energetsko sanirati stari del osnovne šole s telovadnico 
- obnoviti telovadnico za kvalitetnejše izvajanje športne dejavnosti 
- znižati materialne stroške obratovanja šole in telovadnice 
 

Stanje projekta:  Projekt je bil v letu 2014 zaključen.  

 

OB210-14-0002 – Energetska sanacija OŠ J. Hudalesa (razsvetljava)  

Namen in cilj: Gre za nadaljevanje energetske sanacije Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V starem 
delu šole smo v letu 2014 zamenjali staro razsvetljavo z novo, energetsko varčnejšo. Obnove smo se lotili predvsem 
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zaradi v bodoče privarčevanih materialnih stroškov šole. Projekt je delno financiran s strani sredstev za investicije 
občin, 21. in 23. člen ZFO-1. 

- energetsko sanirati stari del osnovne šole s telovadnico 
- obnoviti telovadnico za kvalitetnejše izvajanje športne dejavnosti 
- znižati materialne stroške obratovanja šole in telovadnice 
 

Stanje projekta:  Zaključen.  
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5 PRILOGE 
 
1. Splošni del zaključnega računa proračuna: 

o Bilanca prihodkov in odhodkov 
o Račun finančnih terjatev in naložb 
o Račun financiranja 

2. Posebni del zaključnega računa proračuna 
3. Realizacija NRP 
4. Bilanca stanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

 

 

 

 

 

                                                           


