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                                                                                                       Jurovski Dol, 31.03.2010 
                                                                                                       Zadeva: 007-3/2010-3 
 
 
Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), 
sklicujem 
 

25. redno sejo  
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 08.04.2010, ob 17. uri 
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Pregled varnostne situacije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 
4. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 
5. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. 

goricah – druga obravnava 
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 
7. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 
8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2009 
9. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
10. Sklep o potrditvi Investicijskega programa Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski 

Dol 
11. Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 
12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  
13. Sklep o podelitvi Jurijevega srebrnika  
14. Sklep o potrditvi programa prireditev ob 4. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v 

Slov. goricah 
15. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta na rednih sejah v letih 2008, 2009 in 2010 
16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
 

 

Vročiti: 
- članom občinskega sveta, 

- članom nadzornega odbora, 

- Policijska postaja Lenart, Boštjan Kaloh,  

- predstavniki medijev.  
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                        2.            
 
 
 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 

24. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na svoji ___. redni seji, dne 
________, sprejel zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, 
kot je bil zapisan.  
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                                                                                                              Jurovski Dol, 22.02.2010  
                                                                                                              Zadeva: 007-3/2010 
 

Z A P I S N I K  
 

24. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki je bila v četrtek, 18.02.2010 ob 17. uri 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 
 
Prisotni: 
 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Roman Črnčec, Ludvik Dajčman, Drago 
Korošec, Gregor Nudl in Dejan Simonič. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Branko Črnčec, Marija Šauperl.  
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor). 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil člane občinskega sveta, predsednico nadzornega 
odbora in zaposlene v Občinski upravi na 24. redni seji občinskega sveta.  
 
K točki 1 
 
Župan je v nadaljevanju ugotovil sklepčnost občinskega sveta, saj je bilo prisotnih pet od 
osmih članov občinskega sveta in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 
4. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. 

goricah – prva obravnava 
5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v 

Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Letni progam športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 
7. Letni program kulture v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 
8. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 
9. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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Sklep št. 229 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/07, 33/07), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, soglasno sprejel dnevni red 
24. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 5 članov (za 5) 
 
 
 
K točki 2 
Sklep št. 230 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07), je Občinski svet, na svoji 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel zapisnik 23. 
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih 5 članov (za 5) 
 
Na seji se pridruži član Občinskega sveta Drago Korošec.  
 
 
 
K točki 3 
 
Sklep št. 231 
Na podlagi 20. in 21. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Odlok o določitvi volilnih enot 
za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi 
obravnavi.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 4: 
Sklep št. 232 
Na podlagi 19. in 20. čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Pravilnik o sofinanciranju 
dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
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K točki 5: 
Sklep št. 233 
Na podlagi 21. in 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09), 85. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 18.02.2010 sprejel Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, s 
tehničnima spremembama v 1. in 3. čl. predlaganega Pravilnika o spremembi Pravilnika o 
enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 6: 
Sklep št. 234 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 UPB2, 27/08, 
76/08 in 100/08),  7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02 in 
15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV št. 34/2009) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/07 
in 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 
18.02.2010, sprejel Letni program športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 7 
Sklep št. 235 
Na podlagi 66. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – 
UBP1, 56/08), 5. čl. Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 34/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. 
redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2010, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 8 
Sklep št. 236 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
RS, št. 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) in na podlagi 16. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij  v 
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Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol, kot je 
bil predlagan.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 

 
 
K točki 9 
Sklep št. 237 
Na podlagi 10. in 33. čl. Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart 
(MUV, št. 1/10), 59. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 7/07, 99/07) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Sklep o soglasju k imenovanju 
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 10 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Dejan Simonič je vprašal, ali so parcele, ki se prodajajo v Jurovskem Dolu že komunalno 
urejene.  
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da so parcele v celoti prodane, del so jih kupili zasebni 
investitorji posamezno, več parcel skupaj je kupil Hauptman, ki bo v kratkem pričel z gradnjo. 
Tudi ostale parcele so večji del že v postopku gradnje. Komunala je urejena, kar se tiče 
elektrike in kanalizacije, trasa ceste je urejena, z asfaltiranjem se zaenkrat še ni pričelo.  
 
Dejan Simonič je vprašal, ali je kakšna možnost zasaditve dreves ob Globovnici.  
 
Samo Kristl je odgovoril, da bi za zasaditev dreves potrebovali dovoljenje vodnega 
gospodarstva. Sicer je praksa takšna, da se zarast pusti do meseca avgusta, kasneje se uredi 
zaradi vzdrževanja samega potoka. Menil je, da vodno gospodarstvo novih zasaditev ne bi 
dovolilo, kar se je izkazalo tudi, ob obisku inšpekcije v prejšnjem letu, ko drenaže več niso 
delovale. Cilj melioracije je bil izsušitev tega območja.  
 
Drago Korošec je povedal, da je dovoljeno enostransko čiščenje potokov v obdobju petih let, 
torej enkrat levi in drugič desni breg potoka.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da občina nima direktnega vpliva na zasaditev dreves ob 
potoku, lahko se v prihodnosti organizira okrogla miza s predstavniki  Ministrstva za okolje in 
prostor.  
 
Roman Črnčec je opozoril na odsek ceste pri Šalamunu v Srednjem Gasteraju, kjer še vedno 
teče voda in je asfalt uničen.  
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Samo Kristl je odgovoril, da ta odsek ceste zahteva večjo rekonstrukcijo. Občina je sicer že 
dala pobudo za ureditev mulde, vendar je bilo s strani strokovnjakov dobljen odgovor, da z 
muldo ne bi nič pridobili. Povedal je, da bi se v bodoče, ko bo manj investicij, začelo s počasno 
sanacijo ceste Jurovski Dol – Velka, tako da bi se najslabši odseki ceste v dogovorjeni dolžini, 
ki bi se uspeli financirati letno, prednostno uredili. Pričetek s temi deli bi bil v letu 2011. 
 
Župan je članom občinskega sveta povedal, da kar se tiče letošnje zimske službe, je letos 
gledano s finančnega vidika že presežena, glede na sprejet proračun oz. bo presežek dosežen v 
kratkem. Spomladi pa se bodo začele oz. se že pojavljajo luknje, ki jih bo potrebno zakrpati.  
 
Roman Črnčec je povedal, da je potrebna ureditev ceste tudi pri Ivanu Klobasa, kjer je moteče, 
da vedno teče voda po cesti.  
 
Samo Kristl je odgovoril, da se ta situacija spremlja in je v načrtu.  
 
Alojz Andrejč je opozoril na ekološki otok na Malni, smeti s katerega Saubermacher zaradi 
odloženega kamenja, ne more odpeljati.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da se bo na Malni najverjetneje uredil še ekološki otok, in sicer 
pri Sarjašu tako se bo sedaj postavljeni ekološki otok malo razbremenil. Sicer pa Saubermacehr 
že vodi akcijo glede ločevanja odpadkov (plastika in papir) po domovih. 
 
Roman Črnčec je vprašal, zakaj se pri Jožetu Dvoršaku ni plužilo. 
 
Samo Kristl je odgovoril, da je bilo po tej cesti pluženje urejeno.  
 
Roman Črnčec je povedal, da pluženje ni bilo urejeno tudi do Ornika na Malni oz. v Jurovskem 
Dolu. 
 
Samo Kristl je povedal, da je tudi tam bilo pluženje snega urejeno.  
 
Župan je člane občinskega sveta seznanil z dopisom ravnatelja JVIZ in VVZ Osnovna šola 
Jožeta Hudalesa, katerega je tudi prebral. Glede dopisa je povedal, da je bila z novonastalo 
občino na novo določena tudi ekonomska cena vrtca, tako da v vrtcu ne more biti izgube, prav 
tako so se vse postavke pogodbe med občino in šolo bistveno povečale. Ravnatelj ima velike 
želje in je v tem pogledu enostranski. Župan je poudaril, da se občina zaveda, da je šola 
pomemben dejavnik lokalne skupnosti in da mora biti urejena. Člane občinskega sveta je 
povabil na ponovni ogled šole, sedaj tudi starega dela, da tudi sami vidijo, ali je res vse tako 
slabo, da je potrebna zamenjava, tal, luči itd.  
 
Simona Črnčec je povedala, da je bilo v letu 2009, 182.520,00 EUR namenjenih za plačilo do 
razlike ekonomske cene vrtca, ki jo plačujejo starši. 50.000,00 EUR je bilo materialnih 
stroškov. Predlog ravnatelja je obravnaval župan. V proračun za leto 2010 niso bili vključeni 
socialni transferi, nakup računalniške opreme, za investicije v staro šolo so namenjena sredstva 
v okviru zmožnosti in na podlagi potreb. V primeru socialnih težav, je župan že na prejšnji seji 
povedal, da se starši lahko obrnejo na občino. Investicijsko vzdrževanje vrtca zaenkrat še ni 
potrebno, čeprav ga ravnatelj zahteva.  
 
Župan Peter Škrlec je v nadaljevanju prebral postavke, ki so zajete v pogodbi med šolo in 
občino. 
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Alojz Andrejč je menil, da bi bila koristna primerjava pogodb o sofinanciranju še v drugih 
občinah, npr. občino Sv. Trojica v Slov. goricah.  
 
Župan je povedal, da če se zanemari investicija v šolo, se na letnem nivoju okrog 500.000,00 
EUR nameni za šolo in vrtec, pozabiti ne smemo, da je bil najet kredit za izgradnjo vrtca in 
prizidka k osnovni šoli.  
 
Drago Korošec je predlagal, da se sestavi ekspertna skupina, ki bo ugotovila, kje in kako se 
lahko stroški znižajo.  
 
Samo Kristl je povedal, da bo potrebna obnova luči, zaradi nove zakonodaje na energetskem 
področju.  
 
Župan se je vsem zahvalil za prisotnost.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                   
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
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                         3.    
 

 
PREGLED 

VARNOSTNE SITUACIJE 
NA OBMOČJU OBČINE 

SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
ZA LETO 2009 

 
 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Policijska postaja Lenart  
 
Nosilec gradiva: Boštjan Kaloh 
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                         4.                                     
 

ODLOK  
O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT 

ZA VOLITVE ČLANOV  
OBČINSKEGA SVETA IN  

VOLITVE ŽUPANA  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 

 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave  
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 

 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 20. in 21. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne _____ sprejel Odlok o določitvi volilnih enot za 
volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan. 
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DRUGA OBRAVNAVA: 

Na podlagi 20. in 21. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne _____ sprejel  
 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN VOLITVE ŽUPANA 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
1. člen 

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v občinski svet in volitve župana v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Občinski svet šteje devet članov. 
 
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu. 
 
 

2. člen 
Za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se za volitve članov občinskega sveta določijo 
štiri volilne enote, v katerih se skupno voli devet članov občinskega sveta.  
 
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako 
število prebivalcev.  V vsaki volilni enoti se voli praviloma en član občinskega sveta, vendar 
ne več kot trije.  
 
 

3. člen 
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote: 
 

1. volilna enota obsega naselji: Jurovski Dol in Malna. 
V volilni enoti se volijo trije člani občinskega sveta.  
 

2. volilna enota obsega naselji: Zg. Partinje in Varda. 
V volilni enoti se volijo trije člani občinskega sveta.  
 

3. volilna enota obsega naselja: Sp. Gasteraj, Sr. Gasteraj in Zg. Gasteraj.  
V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.  
 

4. volilna enota obsega naselje: Žitence. 
V volilni enoti se voli en član občinskega sveta.  
 
 

4. člen 
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne občine.  
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5. člen 

Volitve v občinski svet in za župana vodi Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah.  
 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov 
Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 13/06). 
 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije.  

 
 
 
Datum: 08.04.2010 
Zadeva: 041-1/2010 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                             Peter Škrlec 
                                                                                                                 Župan 
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Obrazložitev: 
 
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah je podan občinskemu svetu v sprejem v drugi obravnavi, in sicer v 
enakem besedilu kot je bil predložen v prvi obravnavi. Na predlagana odlok med prvo in drugo 
obravnavo ni prišlo do nobenih amandmajev oz. sprememb in dopolnitev, zato se občinskemu 
svetu predlaga, da  ga sprejme v predloženem besedilu.  
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                       5.                                     

 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU 

DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
TURIZMA 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave  
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 

 
 
 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 19. in 20. čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na ____ redni seji, dne _______ sprejel Pravilnik o sofinanciranju 
dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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DRUGA OBRAVNAVA: 

Na podlagi 19. in 20. čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na ____ redni seji, dne _______ sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI 

NA PODROČJU TURZIMA 
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določijo namen, pogoji, merila in upravičenci za dodelitev sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti, ki 
pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi 
občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.  
 
 

2. člen 
Za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, so upravičeni: 
Društva, pod naslednjimi pogoji: 

- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,  
- da izvajajo programe in projekte ter druge aktivnosti na področju turizma na območju 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

izvajanje predloženega programa, 
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov, 
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 

 
Na podlagi tega pravilnika so lahko upravičene do sofinanciranja tudi druge pravne in fizične 
osebe, ki so registrirane za izvajanje turističnih in drugih sorodnih programov, s sedežem oz. 
stalnim prebivališčem v občini, če organizirajo posebne prireditve in druge aktivnosti 
turističnega značaja, ki so širšega turističnega značaja, pospešujejo promocijo občine in po 
katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje interes.  
  
Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija. 
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3. člen 

Programi in aktivnosti, ki se financirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, 
niso predmet tega pravilnika. 
 
 
Upravičenec, ki je pridobil sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne 
more uveljavljati te pravice ponovno preko razpisa na podlagi tega pravilnika. Ravno tako ne 
sme upravičenec, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa kandidirati z istimi 
aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 

4. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku niso stroški vlaganj oz. vzdrževanje nepremičnin ali 
opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju. 
 
 
 

II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
 

5. člen 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi prijav na javni razpis, ki ga objavi župan na spletni strani in 
oglasni deski občine.  
 
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. 
 
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 20 dni pred 
rokom oddaje prijave. 

 
6. člen 

Postopek dodeljevanja sredstev poteka po naslednjem zaporedju: 
- sklep župana o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti na 

področju turizma in o imenovanju tričlanske komisije za odpiranje vlog, strokovno 
presojo in ocenjevanje s predlogom izbora, 

- objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
- zbiranje vlog, 
- pregled in vrednotenje prispelih vlog ter odločanje o razpoložljivih sredstvih, 
- sklepanje pogodb, 
- nakazilo dodeljenih finančnih sredstev. 

 
7. člen 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma mora vsebovati: 
- predmet javnega razpisa, 
- navedbo naročnika, 
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
- upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,  
- navedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa, 
- pogoje in merila za pridobitev sredstev,  
- okvirno višino finančnih sredstev, 
- rok za prijavo, 
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi, 
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- način dostave predlogov, 
- datum odpiranja vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa, 
- kraj, čas ter uradno osebo, pri kateri se lahko pridobi razpisno dokumentacijo. 

 
 
 

8. člen 
Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda imenovana komisija. Vloge, ki niso 
pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, komisija s sklepom zavrže. Če ugotovi, da je 
vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da vlogo v 8 dneh ustrezno dopolni. Nepopolnih prijav 
komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.  
 
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog razdelitve 
razpoložljivih sredstev za izvajanje turističnih programov. Predlog posreduje občinski upravi.  
 
Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga upravičencem izda odločbo o odobrenih 
sredstvih za razpisno obdobje, na katero je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema 
odločbe. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. 
 
 

9. člen 
Z izbranimi izvajalci turističnih programov sklene župan v imenu občine letno pogodbo o 
sofinanciranju izbranih programov. 
 
Pogodba mora vsebovati: 

- pogodbene stranke, 
- vsebino in obseg programa, ki se sofinancira, 
- višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko, 
- višino sredstev pridobljenih za delovanje društva in višino sredstev za posamezen 

program, projekt oz. drugo aktivnost, 
- način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oz. 

nenamenske porabe sredstev, 
- terminski plan nakazila sredstev, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja 

programa. 
 
V primeru, da upravičenec v roku 15 dni po prejemu osnutka pogodbe, ne podpiše pogodbe v 
za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan 
prerazporedi drugim upravičencem. 

 
 

III. VSEBINSKA DOLOČILA 
 

10. člen 
Predmet sofinanciranja dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah: 

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in 
občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, 

- izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice, brošure,… 



 25 

- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja 
okolja, ohranjanja šeg in navad, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih 
poti, čistilne akcije in drugo, 

- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, 
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in 

mladino, 
 
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 

turizma, 
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja, 
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (seminarji, 

predavanja, delavnice,…). 
 
 

IV. MERILA IN KRITERIJI 
 

11. člen 
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki obravnavajo dva sklopa: 

1. delovanje društev, 
2. programi, projekti in druge aktivnosti društev in drugih upravičencev iz 2. odst. 2. člena 

tega pravilnika. 
 
Pri delovanju društev lahko pridobijo točke le društva, ki so primarno turistična, pri programih, 
projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pa lahko pridobijo točke tudi druga 
društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil 
sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci iz 2. odst. 2. 
člena tega pravilnika. 
 

12. člen 
Skupni obseg proračunskih sredstev za sofinanciranje se deli v naslednjem razmerju: 

- 30% odstotkov sredstev za sofinanciranje delovanja društev, 
- 70% odstotkov sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti, 

določenih s tem pravilnikom. 
 
 

13. člen 
Sredstva odobrena iz področja delovanja društev se sofinancirajo v enkratnem izplačilu. 
Sredstva odobrena iz področja programa, projektov in drugih aktivnosti društev se 
sofinancirajo v skladu s terminskim planom nakazil, določenim v pogodbi. 
 
 

1. Delovanje društev 
 

14. člen 
Društvo pridobi točke glede na naslednja merila: 

- redna dejavnost, 
- število članov v društvu in 
- okrogla obletnica društva.  
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Zap. št. Merilo Število točk 
1. Redna dejavnost društva 20 točk 
2. Število članov 

Od 0-15 
od 16-40 
od 41-80 
nad 80 

 
10 
20 
30 
40 

3. Okrogla obletnica delovanja društva (10, 20, 30,…) 30 
 

2. Projekti, programi in druge aktivnosti na turističnem področju 
 

15. člen 
Izbor programov, projektov in drugih aktivnosti, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi 
strokovna komisija, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh kandidatov in ocenjuje 
stroške programov. Programi morajo biti jasno vsebinsko in časovno opredeljeni, stroškovno 
ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo. 
 
Merila za vrednotenje: 
 

2.1 Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena 
 

Projekt, program oz. druga aktivnost Točke 
Predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
Sloveniji                              

5 - 25 točk na predstavitev                                                     
 

Predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
tujini                                 

10 - 30 točk na predstavitev 
 

Komisija pri dodelitvi točk upošteva predvsem naslednja (pod)merila: 
- lokacija oz. nivo predstavitve,  
- obseg oz. kvantiteta in kvaliteta predstavitve in 
- število udeležencev predstavitve.  
 
2.2 Izdajanje promocijskega materiala 

 
Projekt, program oz. druga aktivnost Točke 
Zgibanka – enojezična                                       10 točk 
Zgibanka – dvojezična                                      15 točk 
Razglednica 10 točk 
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2.3 Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in 
olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih 
aktivnosti 

 
Projekt, program oz. druga aktivnost Točke 
Urejanje kolesarskih, sprehajalnih ali 
konjeniških poti                

50 točk 
 

Organiziranje čistilnih akcij                                                         30 točk 
Akcije na področju ohranjanja naravne in 
kulturne dediščine      

50 točk 
 

Pohod, kolesarjenje, turnir iz rekreativnih 
panog                         

30 točk 
 

 
 

2.4 Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena 
  

Projekt,  program oz. druga aktivnost Točke 
Etnografske, etnološke prireditve                                                80 točk 
Ostale prireditve                                                                           70 točk 
Dodatno kumulativno zbiranje točk:  
Upravičenec je organizator in izvajalec 
prireditve  

20 točk 

V okviru prireditve sodeluje več izvajalcev                                  10 točk 
Prireditev je tradicionalna (najmanj 3x)                                      10 točk 
 
 

2.5 Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 
 
Projekt, program oz. druga aktivnost Točke 
Organizacija delavnic za otroke in mladino                                 20 - 50 točk 

Komisija pri dodelitvi točk upošteva predvsem naslednja (pod)merila: 
- število udeleženih otrok oz. mladine, 
- strokovnost izvajalcev delavnice in  
- organiziranost delavnice na nivoju kraja, občine ali širše. 
 
 
2.6 Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 

turizma 
 

Projekt, program oz. druga aktivnost  
Organizacija in izvedba raznih natečajev  
(društvo lahko pripravi do 3 natečaje širšega 
pomena)                

30 točk na natečaj 
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2.7 Oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe 
 

Projekt, program oz. druga aktivnost Točke 
Oblikovanje novih turističnih izdelkov                                        15 - 25 točk 
Oblikovanje turističnih spominkov                                              15 - 25 točk 

Komisija pri dodelitvi točk upošteva predvsem naslednja (pod)merila: 
- izvirnost izdelka oz. spominka, 
- stroškovna vrednost izdelka oz. spominka, 
- količina izdelkov oz. spominka. 
 
2.8 Izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev 
 

Projekt, program oz. druga aktivnost Točke 
Organizacija raznih delavnic in predavanj                                   20 točk 

 
 
 
 

3. Vrednost točke in višina sofinanciranja 
 

16. člen 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti in programov. 
 
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila 
točk vseh društev in drugih upravičencev ter razpoložljivih sredstev. 
 
Višina sofinanciranja ne sme preseči ovrednotenih stroškov turističnega programa, projekta ali 
druge aktivnosti, ko so navedeni v finančni konstrukciji. 
 
 

V. NADZOR 
 

17. člen 
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, 
opredeljene v pogodbi. 
 
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Sv. Jurij v Slov. goricah predložiti 
poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva. 
 
 

18. člen 
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja Občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec 
ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva 
vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.  
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Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec 
za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in 
zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 
 

VI. KONČNA DOLOČBA 
 

19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske 
in Koroške regije.  
 
 
 
Datum: 08.04.2010 
Zadeva: 322-2/2010 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
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Obrazložitev: 

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (v 
nadaljevanju Pravilnik) je članom občinskega sveta predložen v sprejem po dveh obravnavah 
Odbora za družbene dejavnosti in po obravnavi Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in finance.  
 
Pravilnik zajema v svojem besedilu zraven splošnih določb in postopka, po katerem se bodo 
proračunska sredstva razdelila, tudi merila in kriterije, po katerih bodo proračunska sredstva 
dodeljena posameznim prijavljenim proračunskim uporabnikom.  
 
Glede na prvo obravnavo so v besedilu predlaganega Pravilnika v drugi obravnavi, dodana 
naslednja vsebinska določila: 

- v 2. odst. drugega člena se sofinanciranje ne bo izvedlo samo za posebne prireditve, 
ampak tudi za druge aktivnosti turističnega značaja, ki so  širšega turističnega značaja, 
pospešujejo promocijo občine in po katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje 
interes; 

- pri merilih za vrednotenje programov, projektov in drugih aktivnosti na področju 
turizma, so v primerih, ko gre za razpon točk, ki jih lahko posamezni prijavitelji 
dosežejo, dodana (pod)merila, po katerih se bo komisija lažje odločala, komu nameniti 
več oz. komu manj točk. Podmerila so dodana v naslednjih primerih: izvajanje 
promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, aktivnosti za zagotavljanje 
turističnega podmladka in oblikovanje turističnih proizvodov in ponudbe.  

 
V ostalem ostaja Pravilnik nespremenjen in dan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.  
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                         6.                                     
 

 
ODLOK 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

ZA LETO 2009 
 
 

 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave  
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon.  
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št.1/2007) in 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št 94/2007-UPB-2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009 in 14/2010), ter 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008 in 49/2009) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _____________ 
sprejel Odlok o zaključnem računu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, kot je bil 
predlagan.  
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 
Jurovski Dol 70/b 

2223 JUROVSKI DOL 
 
 
 
 

 
Z A K L J UČN I  R AČU N  
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I. UVOD 
 

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2009 je bil sprejet na 
16. redni seji Občinskega sveta, dne 19.12.2008 in objavljen v Medobčinskem uradnem 
vestniku Štajerske in Koroške regije (v nadaljevanju MUV) številka 31/2008.  
 
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je bil sprejet na 
20. redni seji Občinskega sveta, dne 13.08.2009 in objavljen v MUV (22/2009).  
 
V proračunu in spremembah proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili planirani 
vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009. 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. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 

56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2002-ZSPDPO, 109/2008 in 
49/2009), 

− 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. 12/2001, 10/2006, 8/2007), 

− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/2009), 

− Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C), 
− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003 in 126/2004, 
10/2006, 8/2007 in 112/2009), 

− Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS št. 117/2002 in 134/2003) 

− Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 
48/2009 in 112/2009), 

− Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS št. 41/2007 in 81/2009), 

− Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/2007 in 104/2009) in 

− 102. člen Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007). 
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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 
tekoče 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 2009 in ga bo do 31.03.2010 predložil na Ministrstvo za finance. 
 
Župan daje predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v 
sprejem Občinskemu svetu na 25. redno sejo Občinskega sveta, dne _________. O 
sprejemu Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za finance, najkasneje 
v 30 dneh po njegovem sprejemu. 

 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 obsega: 
 
I. UVOD 
 
II. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V  
    SLOV. GORICAH ZA LETO 2009 
    
 
III. POSLOVNO POROČILO OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
IV. OBRAZLOŽITVE 
A. splošnega dela zaključnega računa proračuna 
B. posebnega dela zaključnega računa proračuna 
C. poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
D. tabelarni pregled prerazporeditve sredstev v proračunu 
E. podatkov iz bilance stanja 
F. upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa 
G. izvajanje načrta razvojnih programov 
 
V. PRILOGE 
- splošni del zaključnega računa proračuna: 

o bilanca prihodkov in odhodkov 
o račun finančnih terjatev in naložb 
o račun financiranja 

- posebni del zaključnega računa proračuna 
- bilanca stanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
- bilanca stanja EZR 
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II. ODLOK  
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št.1/2007) in 57. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št 94/2007-UPB-2, 27/2008, 76/2008, 
100/2008, 79/2009 in 14/2010), ter 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006, 14/2007 – ZSPDPO, 
109/2008 in 49/2009) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni 
seji, dne _____________ sprejel 
 
 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 

2009 
 

1. člen 
 

Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 izkazuje: 
 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
konto naziv v € 
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.790.281 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.598.200 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.369.626 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.239.507 
703 Davki na premoženje 57.072 
704 Domači davki na blago in storitve 73.047 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 228.574 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 5.147 
711 Takse in pristojbine 949 
712 Denarne kazni 883 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 51.931 
714 Drugi nedavčni prihodki 169.664 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.038 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.038 
73 PREJETE DONACIJE 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.182.043 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 
 

485.747 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna EU 
 

696.296 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.890.581 
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40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 577.392 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 95.264 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 15.329 
402 Izdatki za blago in storitve 440.847 
403 Plačila domačih obresti 20.149 
409 Sredstva, izločena v rezerve 5.803 
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 472.980 
410 Subvencije 22.620 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 265.525 
412 Transferi neprofit. organizacijam in ustanovam 43.091 
413 Drugi tekoči domači transferi 141.744 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.791.430 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.791.430 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.779 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 30.809 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.970 
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  

(I-II) 
- 100.300 

   
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

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) 

- 100.300 

 
C RAČUN FINANCIRANJA 

VIII ZADOLŽEVANJE (500) 397.700 
50 Domače zadolževanje 397.700 
IX ODPLAČILO DOLGA (550) 84.243 
55 Odplačilo dolga 84.243 
X NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 313.457 
XI POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (III+VI+X)=(I+IV+VIII)-(II+V+IX) 
213.158 

 Stanje sredstev na računih 31.12.2009 307.420 
 

3. člen 

Ostanek sredstev na računih konec leta 2009 v višini 307.420,38 € se vključijo v 
proračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010. 
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4. člen 

Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, računa 
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka. 

 

5. člen 

 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

Številka: 410-10/2010                                                                                 

Datum: 08.04.2010     

                                                                                                                                 Župan  

Peter Škrlec 
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III. POSLOVNO POROČILO OBČINE SV. JURIJ V SLOV.  
      GORICAH 
 
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 
Url: www.obcinajurij.si 
E-mail: obcina@obcinajurij.si 
Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave 
Davčna številka: SI58481435 
Matična številka: 2242877 
Številka proracunskega uporabnika: 77097 
Leto ustanovitve: 2006 
Podračun, odprt pri UJP: 01410-0100021040 
EZR: 01410-7777000098 

 
 

                                                                                         

avtor fotografije: Foto Tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 avtor fotografij: Foto Tone 
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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 2.217 prebivalcev v 
599 gospodinjstvih. 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 Globovnica, 
ob kateri prevladujejo travniki in njive, ki na osojnih pobočjih prehajajo v gozd. Skoraj 
celotno območje občine spada pod zavarovano območje narave – Natura 2000. 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. 
 
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 ime 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 
novozgrajen vrtec s tremi oddelki. 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v bližnjem Lenartu s sodobnim 
zdravstvenim domom, katerega je občina soustanoviteljica. V neposredni bližini 
zdravstvenega doma je sodobna  lekarna.  
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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 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. 
 
 
Obcina 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. 
 
 
ORGANI OBČINE 
 
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se 
izvajajo v skladu z zakonom in statutom. Člani občinskega sveta, župan in podžupan 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. 
 
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 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. 
 
Podžupan 
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana imenuje župan 
izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. 
Podžupan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Gregor Nudl. 
 
Občinski svet 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. Občinski svet šteje 8 članov: Andrejč Alojz, Črnčec Branko, Črnčec Roman, 
Dajčman, Ludvik, Korošec Drago, Nudl Gregor, Simonič Dejan in Šauperl Marija. Člani 
občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta 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. 
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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 ima 3 člane: 
- Hermina Križovnik, predsednica 
- Jože Škrlec in 
- Milan Zorec. 
 
SLIKA 1: Organi občine 
 
 

 
 
 
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, Črnčec Branko, Črncec Roman in Simonič Dejan. 
- Statutarno-pravna komisija: Šauperl Marija – predsednica in člani: Andrejč Alojz, 

Bauman Simona, Nudl Gregor in Simonič Dejan. 
- Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in 

urejanje prostora: Korošec Drago – predsednik in člani: Andrejč Alojz, Črncec 
Branko, Senekovič Marjan in Verbošt Janez. 

- Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance: Simonič Dejan – predsednik in 
člani: Bukvič Darko, Dajčman Ludvik, Korošec Drago in Špindler Ivan. 

- Odbor za družbene dejavnosti: Črnčec Roman – predsednik in člani: Bukvič 
Mateja, Črnčec Franc, Dajčman Ludvik in Šauperl Marija. 

 
 
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: 

ORGANI 
OBČINE 

NADZORNI 
ODBOR  
(3 člani) 

OBČINSKI 
SVET  

(8 članov) 

 
ŽUPAN 



 43 

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

strank in drugih udeležencev v postopkih, 
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in 
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, 
usmerja ter vodi občinsko upravo. 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. 
 
 
Število zaposlenih na dan 31.12.2009 je štiri in sicer: 
- Bele Franc – sodelavec za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo 
- Črnčec Simona – svetovalka za proračun, finance in splošne zadeve 
- Kristl Samo –sodelavec za gospodarske javne službe in urejanje prostora ter varstvo 

okolja 
- Senekovič Jasna – svetovalka za splošne in pravne zadeve ter družbene dejavnosti in 

turizem. 
 
 
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 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… 
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KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
Pri pripravi proračuna za leto 2009 so bile upoštevane vse pravne podlage za sestavo 
občinskega proračuna. Prav tako so bila upoštevana vsa globalna kvantitativna izhodišča, 
ki jih je pripravila, sprejela in tudi posredovala lokalnim skupnostim Vlada Republike 
Slovenije. 
 
Zaradi geografskih značilnosti in počasnega razvoja Občine Sveti Jurij v Slov. goricah v 
preteklih letih pod okriljem bivše Občine Lenart, je politika Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah usmerjena predvsem v izgradnjo osnovne infrastrukture in zagotavljanje 
osnovnih življenjskih potreb. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si prizadeva za ureditev 
komunalne infrastrukture za nove stanovanjske gradnje, saj si želi, da bi v bodoče 
privabili še več prebivalcev. 
 
Tako je bil v letu 2008 zgrajen nov vrtec in prizidek k Osnovni šoli Jožeta Hudalesa, 
katerega financiranje je bilo izvedeno tudi še v letu 2009.  
 
Velik del stroškov so v letu 2009 predstavljala redna vzdrževanja občinskih in lokalnih 
cest, krpanja in sanacije cestišč na celotnem območju občine, saj nam vreme ni bilo 
naklonjeno in je po večih neurjih dodobra uničilo ceste. Sprožili so se tudi plazovi, ki jih 
je bilo prav tako potrebno sanirati. Spomladi se je zaključila druga faza modernizacije 
ceste JP 703 311 Žice – Sr. Gasteraj in JP 703 314 Žitence – Muhic – Šefer. 
 
V preteklem letu je občina uspešno kandidirala na 4. javnem razpisu za prednostno 
usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij.« Občina je tako v preteklem letu začela s projektom »Prometna povezava urbanega 
središča z avtocesto. Gre za rekonstrukcijo in ureditev ceste iz središča Jurovskega Dola 
do meje z Občino Pesnica, kjer se lahko kasneje priključimo na avtocesto. 
 
Za večjo varnost je bilo poskrbljeno z izgradnjo nove cestne razsvetljave ob cesti do 
trgovine Mercator v Jurovskem Dolu. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2009 izvajala operacijo »Izgradnja mreže malih 
čistilnih naprav«, s tem uresničuje svoj namen po izboljšanju kvalitete okolja. S prvo fazo 
projekta smo v letu 2007 kandidirali na Tretji javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Leta 
2008 je bil projekt sprejet kot ustrezen, odobreno nam je bilo 509.074,00 EUR 
sofinancersekga deleža oz. največ 85% upravičenih stroškov investicije. Operacija je tako 
delno financirana s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Poleg vseh naštetih investicij, v smislu gospodarskega razvoja občine, občina zagotavlja 
sredstva tudi za družbeni razvoj, v smislu delovanja raznih društev in organizacij, ki 
skrbijo za dejavnost kulture, turistični utrip kraja in na splošno družabno življenje v 
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občini. Z zagotavljanjem sredstev iz proračuna skrbi za starejše in onemogle, izvajanje 
športnih in kulturnih dejavnosti, nemoteno delovanje vrtca in osnovne šole, 
knjižničarstvo, socialno varstvo občanov, zagotavljanje požarne varnosti in civilne  
zaščite. 
 
Ena izmed pomembnejših nalog občine je tudi zagotavljanje javnih služb s področja 
infrastrukture. Občina zagotavlja izvajanje javnih služb na področju vzdrževanja cest, 
izvajanja zimske službe, javno razsvetljavo, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, 
dimnikarske storitve, upravljanje kanalizacije s čistilno napravo, ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 
 
V lanskem letu je občina v sodelovanju z ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 
nadaljevala z aktivnostmi izdelave strokovnih podlag za poselitev v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah, izdelava strokovnih podlag za poselitev pa se bo nadaljevala tudi v 
naslednjem letu. 
 
Delovanje občine Sveti Jurij v Slov. goricah bo tudi v prihodnje investicijsko naravnano, 
saj nameravamo v naslednjih letih urediti kanalizacijsko in vodovodno omrežje v 
Jurovskem Dolu, prav tako pa se bo uredilo staro trško jedro in odkupil ter temeljito 
prenovil kulturni dom. Z vsemi naštetimi projekti se nameravamo prijaviti na javne 
razpise, ki so sofinancirani s strani Evropske unije. 
 
 
 

 
                                                                          Avtorica fotografije: Mateja Bukvič 
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IV. OBRAZLOŽITVE 
 
A) SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.790.281 

1. Tekoči prihodki so izkazani v višini 1.598.200 € in gre za: 

70 - DAVČNI PRIHODKI                                                                                                               1.369.626 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                                                                               1.239.507 

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

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE                                                                                                       57.072 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine - nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                                                                       73.047 

Tukaj je izkazana okoljska dajatev za obremenjevanje voda in okolja zaradi odlaganja 
odpadkov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                                             228.574 

710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                                          5.147 

Gre za prihodke od obresti od vezanih depozitov in sredstev na vpogled. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE                                                                                                              949              

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

712 - DENARNE KAZNI                                                                                                                           883 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo.. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                                                              51.931 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodki od storitev za vrtec – razlika do 
ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, 
obikujejo pa vrtec v naši občini, vodarina, prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške 
veže… 
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714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                             169.664  

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (refundacija javnih del, 
refundacija splošno koristno delo), prispevki upravičencev pomoči na domu, komunalni 
prispevki občanov in subvencije Evropske Investicijske banke. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                                           10.038 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                           10.038 

Gre za prodajo kapitalskih deležev v Veterinarski bolnici Lenart. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODK                                                                                                       1.182.043 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                  485.747 

Prihodki zajemajo finančno izravnavo (198.760 €) in sofinancerska sredstva s trani 
državnega proračuna ministrstev, za investicije 286.613 €: 

- 127.850 € Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

- 155.996 € Ministrstvo za šolstvo in šport 

- 2.767 € požarna taksa 

- 374,42 € druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 696.296 

Iz sredstev proračuna EU smo prejeli sredstva za naslednje projekte:  

- izgradnja mreže MČN: 509.074 € 

- povezava urbanega središča z avtocesto: 187.222 € 

 

Slika 2: Prihodki po vrstah: 

Realizirani prihodki v letu 2009

50%

8%0%

42% 70 DAVČNI PRIHODKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI

72 KAPITALSKI PRIHODKI

74 TRANSFERNI PRIHODKI
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4 – ODHODKI                                                                       2 .890.581 

40 - TEKOČI ODHODKI                                                                                                                   577.392 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                                                         95.264 

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                                              15.329 

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                                                                                    440.847  

V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in 
kakovostno delo občinske uprave in režijskega obrata. Gre za izdatke za pisarniški 
material in storitve v višini 47.529 €, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 
v višini 60.385 €, prevozni stroški in storitve v višini 3.128 €, izdatki za službena 
potovanja v višini 3.394 €, tekoče vzdrževanje računalnikov, poslovnih prostorov, 
občinskih cest, javnih poti v višini 264.688 €. Med druge operativne odhodke štejemo 
stroške konferenc, seminarjev, pogodbena dela, sejnine, dela preko študentskega 
servisa… Realizacija operativnih odhodkov znaša 56.302 €. 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                                                                              20.149 

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

409 – REZERVE                                                                                                                                      5.803 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI                                                                                                                472.980 

410 – SUBVENCIJE                                                                                                                              22.620 

Gre za subvencije kmetom in zaposlenim. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                               265.525  

V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom so evidentirani odhodki za 
doplačilo oskrbnin v instutucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 31.028 €, darilo 
ob rojstvu otroka v višini 4.950 €, regresiranje prevozov v šolo v višini 59.044 €, plačilo 
razlike do polne ekonomske cene vrtca v višini 165.160 €. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                              43.091  

Gre predvsem za dotacije domačin in okoliškim društvom in organizacijam.. 
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413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                                                              141.744 

Od tega je bilo za osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne 8.316 €, izdatkov in 
129.265 € 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                                                                                                  1.791.430 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                                              1.791.430 

Investicijski odhodki so izkazani v višini 1.791.430 € in sicer za: 

- nakup prevoznih sredstev: 2.450 € 

- nakup opreme: 8.832 € 

- novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 1.626.131 € , 

- nakup zemljišč: 23.143 € 

- študije o izvedljivosti projekta (načrti, projektna dokumentacija): 130.875 €. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                                                    48.779  

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI                                                                                                         30.809  

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni 
proračunski uporabniki.  

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                               17.970 

Gre predvsem za investicijske transfere JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
za  investicijsko vzdrževanje ter nabavo materiala in opreme. 

 

Slika 3: Odhodki po vrstah: 

Realizirani odhodki v letu 2009
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

V letu 2009 ne izkazujemo podatkov v računu finančnih terjatev in naložb.  

 

 RAČUN FINANCIRANJA  

50 – ZADOLŽEVANJE                                                                                                                       397.700  

V letu 2009 smo po predhodnem soglasju Ministrstva za finance, najeli dolgoročni kredit 
v višini 397.700 €. 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA                                                                                                                  84.243 

V letu 2009 smo odplačali 84.243 € glavnic za najete kredite. 
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B) POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 
2009. Uporabljeni so termini: sprejeti in veljavni proračun. Sprejeti proračun je proračun, 
ki ga je občinski svet potrdil na 16. redni seji, 19.12.2008 (MUV št. 31/08). Veljavni 
proračun pa je proračun, v katerem so upoštevani sklepi župana o prerazporeditvah pravic 
porabe, ki so v nadaljevanju prikazani. 
 
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 (21 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, upoštevaje 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. 
 
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: 
10 OBČINSKI SVET 
20 NADZORNI ODBOR 
30 ŽUPAN 
40 OBČINSKA UPRAVA 
41 REŽIJSKI OBRAT 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v proračunu za lansko leto, po zadnjem veljavnem 
proračunu, planirala prihodke v višini 3.317.369 €, realiziranih je bilo 2.790.281 € 
prihodkov, kar je za 28,48 % več kot je bilo realiziranih prihodkov v proračunskem letu 
2008. 
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Na področju odhodkov, ki kažejo realizacijo načrtovanih programov, so bili po zadnjem 
veljavnem proračunu, načrtovani v višini 3.738.960 €, realizirani pa v višini 2.890.581,15 
€ oz. 77,31 %. Glede na leto 2008 so se realizirani odhodki povečali za 11.990,62 € oz. za 
0,41 %. 
 
 
POROČILO O REALIZACIJI IZVEDBE PROGRAMOV DEJAVNOSTI IN 
PROJEKTOV Z DOSEŽENIMI CILJI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKIH 
 

10 - OBČINSKI SVET                             23.564  

01 - POLITIČNI SISTEM                                                                     8.276 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem                                                                          8.276     

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- župana in podžupana. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta                                                                                                8.276 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o volilni kampanji, Zakon o poltičnih 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                                                              6.406 
Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov so bila realizirana sredstva v višini 
6.406 € in predstavlja 99,76% realizacijo glede na veljavni proračun. 

100103 - Financiranje političnih strank                                                                    1.870 
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: 
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- sprejetje vseh potrebnih aktov za delovanje občine 

- delovanje političnega sistema v skladu s predpisi 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE                                                                                        15.289  

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                                    15.289 

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                                                                                   7.325 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za pripravo in objavo gradiva občinskega 
sveta in odborov ter sredstva za promocijo občine v višini 7.324,74 €, kar predstavlja 
99,10 % 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 

Doseženi cilji: 

-        objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 

-        ustrezna priprava gradiv za seje občinskega sveta in odborov 

-        promocija občine doma in navzven 

100401 - Priprava in objava gradiva                                                                         2.818 

100404 - Sredstva za promocijo občine                                                                     4.507 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                                        7.964  

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva izvedbe občinskega praznika v višini 
7.963,79 €, oz. 95,22 % realizacija glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 
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Doseženi cilji: 

- izvedba občinskega praznika vključno z občinsko proslavo in spremljevalnim 
programom »Jurjevi dnevi«. 

-   predstavitev društev, ki delujejo v občini, drugim obiskovalcem 

 

 100402 - Izvedba občinskega praznika                                                    8.000 

 

 Jurjeva nedelja 2009            Foto: arhiv občine 
 

20 - NADZORNI ODBOR                         2.519 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA    2.519 

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                                                                            2.519 

Opis glavnega programa 

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora                                                                                             2.519 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko sejnine za nadzorni odbor ter materialne stroške za 
delovanje nadzornega odbora, kot so stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter 
povrnitev potnih stroškov za udeležbe le-teh. Realizacija znaša 2,518,94 €, kar 
predstavlja 73,87 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

- redno spremljanje poslovanja občine 

- obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine 

- izobraževanje članov nadzornega odbora 

200201 - Sejnine za nadzorni odbor                                                                          2.241 

200202 - Materialni stroški za nadzorni odbor                                                           278 
 

 

30 – ŽUPAN                                           43.198 

01 - POLITIČNI SISTEM                                                    35.224 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem                                                                          35.224 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- župana in podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov                                                                                     35.224 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane naslednje proračunske postavke: stroški dela, 
župana – nadomestilo za nepoklicno opravljanje, materalni stroški pri opravljanju 
funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana in stroški z 
opravljanjem funkcije podžupana. Skupni stroški znotraj tega podprograma znašajo 
35.223,96 €, kar predstavlja 90,07 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- ustrezno vodenje občine 

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

- obveščanje občanov o raznih dogodkih 
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300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij 18.774 

300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana                                 4.155 

300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana                             1.421 

300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana                                 9.820 

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis                                      1.054 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE                                                                7.974 
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                                       7.974 

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                                                                                       7.974  

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za izvedbo sprejema 
odličnjakov pri županu ter razna sponzorstva in donatorstva. Skupni odhodki tega 
podprograma znašajo 7.973,55 € in predstavljajo 80,50 % realizacijo glede na veljavni 
proračun.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Doseženi cilji: 

- izvedba protokolkarnih dogodkov 

- sponzoriranje in donatorstva 

- sprejem in nagraditev učencev, ki so vse razrede osnovne šole končali z odličnim 
uspehom 
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  Župan z nagrajenimi osnovnošolci             Avtor fotografije: Foto Tone 

 

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu                                                                1.103 

300403 - Sponzorstva, donatorstva...                                                                         4.072  

300404 - Protokolarna in poslovna darila                                                                 2.799  

 

40 - OBČINSKA UPRAVA                    713.326 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.208 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike                                     1.208 

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                                                                               1.208 

Opis podprograma 

Realizacija sredstev na proračunski postavki plačila storitev UJP znaša 1.208 € in 
predstavlja 77,46% realizacijo glede na veljavni proračun 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi 
 

Doseženi cilji: 

- Vodenje podračunov občine 

400201 - Plačila storitev  UJP...                                                                                  1.208 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE                                                                8.538 
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. 

0401 - Kadrovska uprava                                                                      1.733 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev                                                                                                   1.733 

Opis podprograma 

Na postavki denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom je bilo realiziranih 
69,33% sredstev načrtovanih v proračunu za leto 2009, kar znaša 1.733,33 €. 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 2009 naslednji nagrajenci: 

- Črnčec Marko – je končal Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu v 
sosednji Avstriji in v vseh štirih letih študija dosegel povprečno oceno nad 8,5. 

- Valentan Sebastijan je diplomiral na Teološki fakulteti in v vseh treh letih študija 
dosegel povprečno oceno nad 8,5. 

- Konrad Klemen je zaključil srednješolsko izobraževanje na Srednji prometni šoli v 
Mariboru z nadpovprečnim uspehom na poklicni maturi. 

- Perko Žiga, dijak II. gimnazije Maribor, je prejel zlato priznanje na državnem 
tekmovanju v znanju fizike. 

- Verbošt Tadej je pritekel 3. mesto na državnem prvenstvu za mlajše mladince v teku 
na 800 in 1500 metrov in zmagal na mednarodnih mitingih v Brežicah na 800 metrov 
ter v Velenju in Čakovcu v teku na 1000 metrov. 
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 Župan z nagrajenimi dijaki in študenti                                                         Foto: arhiv občine 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

 

Doseženi cilji: 

- nagraditi dijake in študente, ki dosegajo nadpovprečni rezultat pri pridobivanju 
izobrazbe ter tiste študente oz. dijake, ki izkazujejo intelektrualne ali umetniške 
nadarjenosti ali dosegajo izjemne rezultate na različnih področjih. 

400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom                              1.733  
 

0403 - Druge skupne administrativne službe                                       6.805 

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. 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                                        2.088 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka božična in novoletna 
obdaritev otrok v višini 2.087,65 €, kar predstavlja 99,41% realizacijo glede na veljavni 
proračun. V okviru  proračunske postavke so zajeti stroški nakupa novoletnih daril za 
najmljaše občane, otroke stare od 1 do 7 leta starosti ter izvedba lutkovne predstave z 
obiskom Božička. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Doseženi cilji: 

-  srečanje otrok z božičkom, lutkovna predstava in božična obdaritev otrok. 

 

 

 Lutkovna igra  pred obdaritvijo otrok                                                                      Foto: arhiv občine 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                                  4.718 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki tekoče vzdrževanje 
opreme in objektov in sodni stroški in stroški odvetnikov. Gre predvsem za stroške 
ogrevanja občinske zgradbe, tekoče vzdrževanje občinske zgradbe in zavarovalne premije 
za občinske objekte. Realizacija znaša 4.717,69 €, kar predstavlja 83,06% realizacijo 
glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

- vzdrževanje objektov (manjša vzdrževalna dela) 

- ogrevanje prostorov 

- zavarovanje objekta 
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400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov                                                   4.124 

400402 - Sodni stroški in stroški odvetnikov                                                               594  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                                     125.165 
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. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni                                                           6.011 

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                                                                                          6.011 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za članarine v raznih 
institucijah, kot so: MRA, Egi-ji, LAS Ovtar Slovenskih goric in Združenje občin 
Slovenije. Realizacija znaša 6.011,30 €, kar predstavlja 62,98% glede na veljavni 
proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

-        sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje 

-        hitrejši razvoj občine 

400609 – Egji: Regionalni kataster GJI                                                                   1.198   

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA)                                                            652  

400610 - LAS Ovtar Slovenskih goric                                                                       3.347  

400611 - Članarine v raznih institucijah                                                                      815  

0603 - Dejavnost občinske uprave                                                     119.154 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
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06039001 - Administracija občinske uprave                                                                                     109.860 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški dela občinske uprave, ki poleg osnovnih plač 
zajemajo tudi dodatek za delovno dobo, vsi obvezni prispevki (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. 

Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave 
(34.102,99 €): 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. 

Skupni stroški podprograma so realizirani v višinini 109.859,69 €, kar predstavlja 85,93% 
realizacijo glede na veljavni proračun. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

 

Doseženi cilji: 

-        kvalitetno izvajanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave  

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 

- strokovna usposobljenost občinske uprave 

400601 - Stroški dela občinske uprave                                                                    75.757 

400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave                   34.103 

06039002 – Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav        9.294  

Opis podprograma 

Znotraj programa je evidentirana ureditev prostora za stojnico, ki se nahaja v bližini 
trgovine v Jurovskem Dolu, pogodbena dela, ki zajemajo dela opravljena s 
posredovanjem študentskega servisa, avtorski honorarji, investicijsko opremljanje 
občinske uprave in vzdrževanje službenih vozil (gorivo, vzdržavanje in popravilo vozila, 
pristojbine za registracijo vozila ter zavarovalne premije). Realizacija programa znaša 
9.294,22 € oz. 61,16% realizacije glede na veljavni proračun. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah 

 

Doseženi cilji: 

-        nakup pisarniškega pohištva in opreme 

-        primerno vzdrževana službena vozila 

- s postavitvijo tržnice oživeti prodajo domačih izdelkov in promocijo društev v 
občini 

400604 – Stojnica za tržnico                                                                                       2.262  

400605 - Pogodbena dela                                                                                            2.953 

400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave                                               1.020 

400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila                                                          3.059 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

                                                                                                 36.921  
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                      36.921  

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. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                      1.405 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški za civilno zaščito in obrambo pred točo. 
Realizacija podprograma znaša 1.404,68 € in predstavlja 60,55% realizacijo glede na 
veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

- ukrepanje proti toči 
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400704 - Civilna zaščita                                                                                                 400  

400705 - Obramba pred točo                                                                                     1.005  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                           35.517 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti 
v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij, sofinanciranja 
Gasilske zveze Lenart in prenakazilo požarne takse. Realizacija znaša 35.516,69 € in 
predstavlja 56,32% realizacijo glede na veljavni proračun. Občina sofinancira nakup 
novega vozila PGD Sv. Jurij tako, da na podlagi dogovora, prejetih zahtevkov in dokazila 
o plačilu obroka za avto, ta sredstva v roku 30 dni od prejema zahtevka, nakaže na račun 
PGD. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

- zagotoviti požarno varnost 

- zagotoviti dobro opremljenost občinskega prostovoljnega gasilskega društva 

400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij                                                             5.634  

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart                                                                     4.510 

400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij                                                                             2.777  

400706 - PGD Sv. Jurij - sof. nakup gasilskega vozila                                                        22.596  

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO      23.070 
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. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva                                23.070 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                                                                      1.250 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje delovanja društev s 
področja razvoja podeželja: Čebelarsko društvo in Društvo kmečkih gospodinj. 
Realizacija znaša 1.250,00 €, kar predstavlja 71,43% realizacijo glede na veljavni 
proračun. Načrtovana sredstva za Čebelarsko društvo in Društvo kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij so bila v celoti realizirana, za delovanje Društva vinogradnikov Sv. Jurij pa so ostala 
sredstva neizkoriščena, saj društvo na povabilo občinske uprave ni posredovalo 
finančnega načrta društva in plana dela za leto 2009. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

-         ohranjanje kulturne in naravne dediščine 

-         razvoj podeželja 

401103 - Čebelarsko društvo Sv. Jurij                                                                         250  

401109 - Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij                                                        1.000  

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga                                                                                               21.820 

Opis podprograma 

Znotraj tega programa so evidentirani odhodki za subvencioniranje kmetijstva. 
Realizacija znaša 21.819,71 € oz. 86,59% realizacija. Občina je objavila razpis na podlagi 
sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 27/2007), ki ga je občinski svet sprejel na svoji 
8. redni seji, dne 04.10.2007. Na podlagi razpisa je bilo razdelno (neto zneski): 

- 446,50 € pomoč de minimis – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 
na kmetijskih gospodarstvih, 

- 88,68 € zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – kritje upravičenih 
stroškov na področju izobraževanja 

- 21.248,33 € naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Doseženi cilji: 

-        ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju 

-        preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč 
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401101 - Subvencioniranje kmetijstva                                                                    21.820 

 

14 – GOSPODARSTVO                                                         1.900 
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. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti                       800 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                                                          800 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so bila načrtovana sredstva za spodbujanje podjetništva. Na 
podlagi Pravilnika o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 13/08), ki ga je občinski 
svet sprejel na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008 je bil objavljen razpis o finančni 
pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja. Na podlagi 
razpisa je bilo izplačanih 800,00 € finančne pomoči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o 
lokalni samoupravi, Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Doseženi cilji: 

-        vzpodbujanje samozaposlitev 

-        pomoč pri odločitvi za samozaposlitev 

401404 - Spodbujanje podjetništva                                                                              800 
 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                                       1.100 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva v višini 1.100 € na postavki Turistično 
društvo Dediščina. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

-        razvoj turizma v občini 

-        ohranjanje starih običajev 

- razvoj mirnega turizma v Slovenskih goricah 

401402 – Turistično društvo Dediščina Sv. Jurij                                                     1.100 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.564 

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                       7.564 

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                                                                                           1.618 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški na postavki zbiranje sredstev za občino. Gre 
za stroške, ki nam jih zaračunava Saubermacher Slovenija d.o.o. za zbiranje sredstev 
občine in izdajanje položnic za odvoz odpadkov. Realizacija je bila 90,88% oz. 1.617,70 
€. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

- primerno ravnanje z odpadki 

401508 - Zbiranje sredstev za občino – odpadki                                                      1.618 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo                                                                                                   5.946 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so realizirana sredstva za stroške obračunavanja republiške takse 
in priljučne zmogljivosti za odvajanje odpadne vode, stroški delovanja čistilne naprave 
pri šoli in sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav, ki jih občina sofinancira 
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na podlagi Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV št. 17/2009). Na podlagi tega sklepa in prejetih vlog, je občina 
sofinancirala izgradnjo male čistilne naprave štirim občanom.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave, Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah 

401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav                         2.830 

401506 - Str. obračunavanja rep. takse in priključne zmogljivosti (Nigrad)        2.898 

401509 – Čistilna naprava pri šoli                                                                                218 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST                                            24.017 
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                                              874 

Opis glavnega programa 

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                                                                                        874 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje 
stanovanj, to so stroški upravitelja, manjša vzdrževalna dela in zavarovalne premije. 
Realizacija na tej postavki znaša 874,17 €, kar predstavlja 64,75% realizacijo glede na 
veljavni proračun. 

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 

Doseženi cilji: 

-        ohraniti vrednost občinskim stanovanjem 

-        primerno vzdrževana stanovanja 
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401604 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj                                             874 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna                                                                                 23.143 

Opis glavnega programa 

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

16069002 - Nakup zemljišč                                                                                                                    23.143 

Opis podprograma 

Gre za plačilo nadomestila za stavbno pravico, ki ga je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
plačala Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

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                                                                                           23.143 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                                      11.033 
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                                  11.033 

Opis glavnega programa 

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo                                                                                                  8.316 

Opis podprograma 

Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne 
občane, ki nimajo možnosti drugega zdravstvenega zavarovanja. Višina porabljenih 
sredstev za ta podprogram znaša 8.316,16 €, kar predstavlja 93,93% glede na veljavni 
proračun. Povprečno mesečno število brezposelnih oseb, ki jim je v letu 2009 občina 
plačevala obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo 23. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti. 
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Doseženi cilji: 

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

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje                                        8.316 

17079002 - Mrliško ogledna služba                                                                                                        2.717 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za stroške mrliško ogledne službe, katero je 
občina po Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. Višina 
porabljenih sredstev znaša 2.717,27 €, to je 89,19% realizacija glede na veljavni 
proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

-         izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško ogledne službe. 

401702 - Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)                2.717 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

                                                                                                38.726  
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                                                                    29.981 

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. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo                                                                                            19.740 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentiran izdatki za zagotavljanje knjižnične dejavnosti 
občanom po Zakonu o knjižničarstvu. Sofinancirala sta se Knjižnica Lenart in šolska 
knjižnica OŠ Jožeta Hudalesa. Višina porabljenih sredstev znaša 19.739,85 €, kar 
predstavlja 99,75% realizacijo glede na veljavni proračun. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 

Doseženi cilji: 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo 

- obogatiti knjižnični fond 

401805 - Knjižnica Lenart                                                                                        19.225 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico                                                                    515  

18039003 - Ljubiteljska kultura                                                                                                             6.500 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma znaša realizacija 6.500,00 €, to je 100% realizacija glede na 
veljavni proračun. Za redno dejavnost se je sofinanciralo Kulturno društvo Ivan Cankar 
Jurovski Dol v višini 5.500 € in Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
1.000€. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti 

Doseženi cilji: 

- pomoč pri delovanju in uresničevanju kulturnega programa kulturnega društva 

- sofinanciranje kulturnih programov in prireditev in s tem posledično vzpodbujanje 
kulturnega dogajanja v občini 

401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti                                                  1.000 

401802 – Sofin. delovanja KD Ivan Cankar Jurovski Dol                                     5.500 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi                                                                                                     3.741 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za vzdrževanje kulturnega doma 
(3.741,06 €), ki zajemajo stroške električne energije, kuriv in dimnikarske storitve, 
zavarovalnih premij za opremo in drugih storitev. Realizacija znotraj podprograma znaša 
3.741,06 € in predstavlja 62,17% realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Doseženi cilji: 

-         primerno vzdržavan kulturni dom, zamenjava dotrajanih notranjih vrat 

-         ogrevanje kulturnega doma 
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401806 - Vzdrževanje kulturnega doma 3.741 

1804 - Podpora posebnim skupinam                                                     1.050 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, 
verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih 
organizacij. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij                                                                                          200 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so bili realizirani odhodki v višini 200,00 €, kar predstavlja 100% 
realizacijo glede na veljavni proračun. Gre za sofinanciranje Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo. 

401825 - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo                                      200 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin                                                                                         850 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje Zveze društev 
upokojencev Slovenskih goric in sofinanciranje delovanja Društva upokojencev Sv. 
Jurija. Realizacija sredstev znotraj tega podprograma znaša 850,00 € in predstavlja 100% 
realizacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Doseženi cilji: 

-         pomoč pri uresničevanju programa društev upokojencev 

-         vzpodbujanje družabnega  življenja starejše populacije 

401821 - Zveza Društev upokojencev Slovenskih goric                                              250 

401822 - Sofinanciranje delovanja društva upokojencev Sveti Jurij                        600 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti                                                  7.695 

Opis glavnega programa 

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

18059001 - Programi športa                                                                                                                    7.695 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za 
sofinanciranje programov športa na območju naše občine. Realizacija sredstev znotraj 
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podprograma znaša 7.695,27 €, kar predstavlja 90,53% realizacijo glede na veljavni 
proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Doseženi cilji: 

-         spodbuditi športno udejstvovanje vseh občanoh 

-         dobro delovanje občinskega športnega društva 

401810 – Športno društvo Sv. Jurij                                                                           7.695 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE                                                    350.724 
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                                     206.453 

Opis glavnega programa 

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

19029001 – Vrtci                                                                                                                                   206.453 

Opis podprograma 

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 in druge vrtce, v katere so otroci iz Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah vključeni. Za zagotavljanje razlike do polne ekonomske cene v vrtcu 
Jurovski Dol, ki ga v treh oddelkih obiskuje v povprečju 52 otrok, je bilo v letu 2009 
realiziranih 206.452,84 € oz. 84,73% glede na veljavni proračun. 

Občina pa 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 letu 2009 so otroci 
iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah obiskovali vrtce v naslednjih občinah: Lenart, Šentilj, 
Pesnica, Sveta Ana, Mestna občina Maribor in Bled. Stroški za zagotavljanje razlike do 
polne ekonomske cene v vrtcih drugih občin znašajo 24.825,27 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o 
lokalni samoupravi 

Doseženi cilji: 
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-         zagotoviti varstvo otrok vsem zainteresiranim staršem 

-         vzdrževanje in nakup potrebne opreme 

401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol                     181.628 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin                        24.825 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje                                 85.228  

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                                                                                                                 85.228   

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva v višini 85.227,57 €. Gre za realizacijo 
na proračunskih postavkah za materialne stroške in vzdrževanje opreme OŠ Jožeta 
Hudalesa, tekmovanje učencev v znanju, kjer občina sofinancira stroške, ki nastanejo s 
prijavami na tekmovanja, prevozni stroški učencev in učiteljev na tekmovanja… Občina 
sofinancira tudi zgodnje učenje drugega tujega jezika, saj je znanje tujih jezikov v 
današnjem času ključnega pomena in je zato pomembno, da se učenci čimprej »spoznajo« 
s tujimi jeziki. V sofinanciranje programa je vključeno tudi varstvo vozačev, to je tistih 
učencev, ki po šoli čakajo na šolski avtobus. Prav tako so zajeta sredstva za izvedbo 
programa eko šola, izvenšolsko koriščenje telovadnice, sofinanciranje prevozov v šolo v 
naravi za tiste učence, ki jim je starši zaradi finančne stiske ne morejo omogočiti. Velik 
del stroškov zajemajo tudi investicijsko-vzdrževalna dela v šoli in zavarovalne premije za 
zavarovanje objekta.  

 
                                                                                                   Avtor fotografije: Foto Tone 
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401903 - OŠ J. Hudalesa - tekmovanje učencev v znanju                             1.492 

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. Opreme                          49.550 

401905 - OŠ J. Hudalesa - zgodnje učenje drugega tujega jezika                          1.073  

401906 - OŠ J. Hudalesa- varstvo vozačev                                                                2.748 

401910 - Eko šola                                                                                                            216  

401913 – Izvenšolsko koriščenje telovadnice                                                            1.654 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme      17.970  

401915 - OŠ J. Hudalelsa - sofinanciranje prevozov v šolo v naravi                      1.028 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije                                                       7.648 
 

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 

- izvenšolsko koriščenje telovadnice za vse občane, ki se želijo tudi pozimi športno 
udejstvovati. 

1906 - Pomoči šolajočim                                                                       59.044 

Opis glavnega programa 

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu                                                                                                59.044 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so zajeta sredstva za regresiranje šolskih prevozov za učence 
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in regresiranje šolskih prevozov za učence s 
posebnimi potrebami, ki se v posebne vzgojno-izobraževalne ustanove vozijo izven 
našega kraja. Realizacija tega podprograma znaša 59.043,59 € in predstavlja 83,47% 
realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi 

Doseženi cilji: 

- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v 
šolo z avtobusnim prevozom 
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401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa                                  54.007  

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi                             5.036  

 

20 - SOCIALNO VARSTVO                                               54.897 
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                                                            7.600 

Opis glavnega programa 

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

20029001 - Drugi programi v pomoč družini                                                                                        7.600 

Opis podprograma 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki za finančno vzpodbudo 
staršem pri rojstvu otroka, ki jo na podlagi Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob 
rojstvu otroka (MUV št. 1/2007) in Sklepa o določitvi enkratne finančne vzpodbude ob 
rojstvu otroka, prejme eden izmed staršev vsakega novorojenca, s stalnim prebivališčem 
v naši občini, v višini 200 € za prvega otroka, 250 € za drugega in 300 € za tretjega in 
nadaljnjega otroka. V letu 2009 smo izplačali vzpodbudo 21 staršem ob rojstvu otroka, v 
skupni višini 4.950,00 €.  

Na proračunski postavki »pomoč raznim neprofitnim organizacijam« je bilo realiziranih 
2.650,00 €.  Gre za financiranje programov naslednjih društev: Slo-canis, Krizni center 
Maribor, Društvo podeželske mladine Slov. goric, VDC Polž, Društvo Sožitje Lenart, KD 
Mol, Konjeniško društvo Slovenske gorice, Hortikulturno društvo Maribor in KD 
Pomladni zvoki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

Doseženi cilji: 

- finančna vzpodbuda ob rojstvu otroka 

- spodbujanje rojstev 

- delovanje pomembnih neprofitnih organizacij 

402003 - Pomoč staršem pri rojstvu otroka                                                              4.950 

402006 - Pomoč raznim neprofitnim organizacijam                                                2.650  
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva                                47.297 

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                                                                                                        8.145 

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. Realizacija tega podprograma znaša 
8.145,13 € in predstavlja 98,56% realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

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 

402015 - Delovanje CSD Lenart                                                                                8.145 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov                                                                                                 24.366  

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. Skupni obseg porabljenih sredstev na tej postavki znaša 24.365,62 € in 
predstavlja 98,11 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

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 

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov                                               24.366 
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20049003 - Socialno varstvo starih                                                                                                         6.662 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za financiranje domskega 
varstva v domovih za ostarele, saj jim je občina prav tako dolžna kriti stroške oskrbe. 
Višina porabljenih sredstev na tej postavki znaša 6.662,48 € in predstavlja 74,75% 
realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

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 

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih                               6.662 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih                                                                              1.687 

Opis podprograma 

Tukaj so evidentirani stroški za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin tistim občanom, 
ki nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje teh stroškov. Sredstva na tej postavki so bila 
v letu 2009 realizirana v višini 1.686,56 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni 
samoupravi 

Doseženi cilji: 

- vsem občanom zagotoviti dostojen pogreb 

402004 - Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin                                                   1.687 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                                                           6.437 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje 
delovanja Krajevne organizacije rdečega križa. Sofinancirajo se prireditve, ki jih za 
ostarele občane občasno organizira Krajevna organizacija rdečega križa Sv. Jurij. Prav 
tako so v okviru tega podprograma zajeta sredstva za redno delovanje Območne zveze 
Rdečega križa Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 
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Doseženi cilji: 

- pomoč pri uresničevanju programov Krajevne organizacije rdečega križa, ki izvaja 
razne oblike pomoči občanov, ki so pomoči potrebni 

402010 - VDC Polž - sofinanciranje programa javnega dela                                  3.497 

402011 – Sofinan. prireditev KORK Sv. Jurij za srečanja starejših občanov         500 

402012 - Sofinanciranje delovanja KORK Sveti Jurij                                            1.040 

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart                                                  1.200 

402016 - Društvo rejnic Lenart                                                                                     200 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                        23.758 
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                                                       23.758 

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                                                                 23.758 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški zadolževanj v višini 23.758,48 €. Gre za 
stroške, povezane z zadolževanjem: provizija za bančno garancijo, poročila pravnega 
svetovalca za dolgoročni kredit, nadomestila za vodenje kredita v višini 3.609,13 € in 
plačila obresti poslovnim bankam za dolgoročne kredite v višini 20.149,35 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj                                                                                    23.758 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.803 
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 so namenjene za 
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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                                                                                                       5.803 

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                                                                                                                      5.803 

Opis podprograma 

Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 6. členu Odloka o proračunu za leto 
2009 v višini 6.500 €. Rezerva za naravne nesreče je bila koriščena v višini 5.802,79 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Doseženi cilji: 

-         finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč 

402302 - Rezerva za naravne nesreče                                                                        5.803 

  

2303 - Splošna proračunska rezervacija                                            15.000 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija                                                                                     15.000 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko, s katero so bila zagotovljena sredstva za tiste namene, ki so 
bile s proračunom prenizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. O 
razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska 
rezervacija je bila določena v Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2009 v višini  15.000 €  in je bila v celoti razporejena. 

402301 - Splošna proračunska rezerva 15.000 
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41 - REŽIJSKI OBRAT 2 . 1 0 7 . 9 7 5  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                                       44.881 
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                                                      44.881 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave                                                                                       44.881 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški dela za režijski obrat (38.648,14 €), 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 ter izdatki 
za strokovno izobraževanje zaposlenih. 

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. 

Skupni stroški podprograma so realizirani v višini 42.431,11 €, kar predstavlja 93,54 % 
realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

-        strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog  

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do 
strank in drugih udeležencev v postopku 

410601 - Stroški dela za režijski obrat                                                                    38.684 

410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata                                             3.783 
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06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem                                                                    2.450 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so evidentirani stroški nakupa delovnega vozila (tovorno vozilo) 
za potrebe režijskega obrata v višini 2.450 €. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                             550 
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                                        550 

Opis glavnega programa 

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

08029001 - Prometna varnost                                                                                                                    550 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za prometno preventivo porabnika Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

410801 - Stroški za prometno preventivo – SVPCP                                                   550 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO        5.540 

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. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva                                  2.141 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                                                                      2.141 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so bila realizirana sredstva za načrte in drugo projektno 
dokumentacijo za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, s katerim se bo občina 
prijavila na razpis za Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, ki ga razpisuje Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

-         oživitev starega vaškega jedra 

-         dvigniti kulturno in turistično vrednost občine 

411102 - Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol                                                         2.141 

 

1104 – Gozdarstvo                                                                                  3.399 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                                                                                 3.399 

Opis podprograma 

Podprogram zajema postavko za vzdrževanje gozdnih cest – dobava gramoza in razna 
dela na gozdni cesti v Sp. Gasteraju pri Rotman Bogomiri. Realizacija je bila v višini 
3.398,72 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Doseženi cilji: 

- urejene gozdne ceste 

- preprečevanje zaraščenosti gozdnih cest 

411101 - Vzdrževanje gozdnih cest                                                                            3.399 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE                                                              803.002                                                               
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura                                            803.002 

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                                                         244.175 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so evidentirani odhodki za redno vzdrževanje občinskih cest, 
vzdrževanje javnih poti in odhodki za zimsko službo. V letu 2009 so bila za te namene 
porabljena sredstva v višini 244.175,17 € ali 97,30% glede na veljavni proračun. Visoki 
stroški na proračunski postavki vzdrževanje občinskih cest (109.479,10 €) in proračunski 
postavki vzdrževanje javnih poti (48.953,52 €) so posledica nujnih intervencijskih del v 
smislu krpanja udarnihlukenj z asfaltno maso, sanacije poškodb prometnejših odsekov, 
popravilo in razširitev bankin, ki so jih v lanskem letu uničevala neurja. 

Zaradi neurij so se sprožili tudi plazovi, tako smo v letu 2009 sanirali plaz na cesti LC 
205-580 v Zg. Gasteraju, kar nas je stalo 43.738 €. 

 
                                                                            Foto: arhiv občine 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

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

411301 - Vzdrževanje občinskih cest                                                                     109.479 

411302 - Vzdrževanje javnih poti                                                                            48.954 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje                                                 42.151 

411309 – Sanacija plazu                                                                                            43.591 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                                     516.197 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana postavka za modernizacijo in rekonstrukcijo 
cest. Na tej postavki so realizirani stroški modernizacije in rekonstrukcije javne poti JP 
703 311 Žice – Sr. Gasteraj in JP 703 314 Žitence – Muhič – Šefer. 

 

                 Otvoritev ceste JP703 311 in JP 703 314                   Foto: arhiv občine 
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Prav tako so znotraj tega podprograma evidentirana sredstva na proračunski postavki 
»Prometna povezava urbanega središča z avtocesto«. Gre za sredstva za projekt Prometna 
povezava urbanega središča z avtocesto, s katerim je občina kandidirala za sredstva na 4. 
javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij.«  

Predmet projekta v sklopu prometne infrastrukture je rekonstrukcija in razširitev vozišča 
in bankin  JP LC 203-131, LC 203- 321, JP 703-381 in JP 703-371 ter jih ustrezno urediti 
in prevleči z asfaltno prevleko. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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 

411304 – Modernizacija ceste JP 703 311 in JP 703 314, II. faza                       142.765  

411305 - Prometna povezava urbanega središča z avtocesto                             373.433 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa                                                                                                  4.866 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so prikazana realizirana sredstva za vzdrževanje montažnih 
avtobusnih čakalnic, kar zajema stroške odvoza smeti, zavarovalne premije za avtobusne 
čakalnice in drugo tekoče vzdrževanje le-teh. 

V ta podprogram so zajeta tudi sredstva 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 

Doseženi cilji: 

- poskrbeti za varnost čakajočih na avtobusni postaji 

-         skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja 

-         zavarovanje proti vandalizmu. 
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411306 - Montažne avtobusne čakalnice                                                                   2.793  

411307 - Zavarovalne premije za ceste                                                                     2.073 

 

13029004 - Cestna razsvetljava                                                                                                             37.763 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje ralizacijo na proračunski postavki »Javna razsvetljava« in vsebuje 
stroške električne energije (10.656,52 €), tekoče vzdrževanje obstoječe razsvetljave 
(2.948,98 €) in novogradnjo: ureditev javne razsvetljave od priključne ceste do trgovine 
Mercator. Sredstva so realizirana v višini 89,19%, glede na veljvani proračun in sicer v 
višini 37.762,99 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa 

Doseženi cilji: 

- osvetlitev strnjenih delov naselij 

- povečanje varnost 

411308 - Javna razsvetljava                                                                                     37.763 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 793.504 
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                  789.340 

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                                                                                           2.918 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest 
ter prenakazilo takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave 
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Doseženi cilji: 

-        čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 

411502 - Ravnanje z odpadki - prenakazilo takse                                                    2.411 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest, vreče                                                                 507 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo                                                                                                786.423  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški na proračunski postavki »Izgradnja 
mreže malih čistilnih naprav« in okoljske dajatve.  

 

Čistilna naprava v Jurovskem Dolu                                                              Foto: arhiv občine 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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 

 

411501 - Okoljska dajatev  - odpadne vode, Nigrad                                               1.497 

411505 - Izgradnja mreže malih čistilnih naprav                                                784.926 
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1506 - Splošne okoljevarstvene storitve                                               4.164 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega 
sistema varstva okolja in narave. 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave                                                                  4.164 

Opis podprograma 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je skupaj z občinami: 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, Sveta Ana in 
Šentilj z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora  
(MUV, št. 3/2008) ustanovila Medobčinski inšpektorat. Medobčinski inšpektorat izvaja 
inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in 
prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. V letu 2009 je bilo za delovanje 
Medobčinskega inšpektorata realiziranih 4.164,00 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Doseženi cilji: 

- nemoteno delovanje komunalne inšpekcije. 

- nadzor nad izvajanjem določb občinskih odlokov o občinskih cestah, ravnanju s 
komunalnimi odpadki, oglaševanju in reklamiranju, o pokopališki dejavnosti, 
urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin, odvajanju in čiščenju odpadnih 
voda. 

411504 - Komunalna inšpekcija - medobčinski inšpektorat                                  4.164 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST                                          194.560 
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         11.650 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 
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16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc                                                         6.866 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva v višini 6.866,38 €, kar 
predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun. Gre za razne geodetske storitve, 
kot so izdelave elaboratov parcelacije in geodetski načrti. 

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

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... 

Doseženi cilji: 

- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

 

411601 - Geodetske storitve                                                                                        4.844 

411609 - Ureditev BCP                                                                                               2.022 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje                                                                                                        4.784 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti 
občine v višini 4.784 €. 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 

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. 

411602 - Prostorski akti občine                                                                                  4.784 
 

1603 - Komunalna dejavnost                                                               94.833 

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. 
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16039001 - Oskrba z vodo                                                                                                                     53.888 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški na proračunski postavki »Vzdrževanje 
vodovoda, vodarina« in »Gradnja vodovoda«. V okviru podprograma so evidentirani 
stroški vodarine in poštni stroški izdajanja položnic za vodarino. Prav tako so tukaj 
evidentirani stroški za manjša vzdrževalna dela in odhodki za plačilo dolga 
Mariborskemu vodovodu za projekt obnove vodovoda  Partinje – Varda – Jurovski Dol, 
ki je bil v letu 2009 v celoti poravnan. 

Znotraj podprograma smo uvrstili novo proračunsko postavko »Ureditev vodovoda in 
kanalizacije Jurovski Dol«, katere realizacija v višini 5.845,45 € predstavlja izdelavo 
projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Doseženi cilji: 

-         omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem  

-         omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo 

411604 – Gradnja vodovoda                                                                                    24.361  

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina                                                             22.706  

411608 - Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorice               976 

411611 - Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol                                      5.845 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                                     13.669 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana realizirana sredstva za vzdrževanje pokopališča 
in mrliške veže, ki zajemajo stroške košnje in urejanje starega in novega pokopališča, 
stroške odvoza smeti, vode, električne energije, zavarovalne premije in druge rene 
vzdrževalne stroške. Višina realiziranih sredstev za leto 2009 znaša 13.668,76 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Doseženi cilji: 

- zgledno urejeno in vzdrževano pokopališče in mrliška veža 

411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže                                                13.669  
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16039004 - Praznično urejanje naselij                                                                                                 27.277 

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 

Doseženi cilji: 

-         okrašenost centra v prednovoletnem času 

-         urejeno okolje (pokošene in urejene zelenice) 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij                                     5.059  

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine                         22.217  

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna                                                                                 88.077  

Opis glavnega programa 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč                                                                                               88.077 

Opis podprograma 

Gre za realizirana sredstev za projekt Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske 
soseske. 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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Doseženi cilji: 

- v centru kraja vzpodbuditi individualne stanovanjske gradnje  

- povečati priseljevanje prebivalstva 

- omogočiti pogoje za gradnjo novih stanovanjskih objektov 

 

411606 - Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske                          88.077 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

    5.490      
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti                                                  5.490 

Opis glavnega programa 

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

18059001 - Programi športa                                                                                                                    5.490 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih sredstev za tekoče 
vzdrževanje športnih objektov na območju občine. Gre za košnjo igrišča in druga 
vzdrževalna dela v višini 5.490,05 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Doseženi cilji: 

- občanom zagotoviti športne objekte, ki omogočajo športno udejstvovanje in s tem 
koristno izrabo prostega časa 

- spodbuditi športno udejstvovanje vseh občanov 

 411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme                                         5.490 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE                                                    260.447 
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. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje                                260.447 

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                                                                                                                260.447 

Opis podprograma 

Znotraj programa so realizirana sredstva v višini 260.447,38 €. Gre za plačilo dolga do 
izvajalca investicije izgradnja vrtca in prizidka k osnovni šoli v višini 254.133,99 €, 
nakup žaluzij za vrtec in plačila dodatne dokumentacije. 

411901 - Gradnja šole                                                                                             297.668 
 

 

 

 

C) POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 
REZERVACIJE 

 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi 8. člena Odloka o proračunu 
Občine Sveti Jurij za leto 2009 niso razporedila, ampak so se zadržala v višini 15.000 € 
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 2009 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije s sklepom župana o 
prerazporeditvi in rebalansoma proračuna za leto 2009 razporejena na naslednje 
proračunske postavke: 
- Izgradnja mreže MČN – plačila dokumentacije : 5.000,00 € 
- Nakup opreme za režijski obrat : 1.058,86 € 
- Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol: 5.845,45 € 
- Izgradnja mreže MČN -plačila dokumentacije 3.095,69 € 
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D)  TABELARNI PREGLED PRERAZPOREDITVE SREDSTVEV V PRORAČUNU 
 

 Vzemi s postavke Dodaj na postavko 

Št. Datum Postavka Konto Znesek Naziv postavke Postavka Konto Znesek Naziv postavke 

1-2009 5.3.2009 400601 400000 5.000,00 STR. DELA OBČ. UPRA., 
osnovne plače 

400601 400302 5.000,00 STR. DELA OBČ. UPRAVE, 
st. za del. uspeš.-pov.obseg dela 

2-2009 5.3.2009 410601 400000 2.000,00 STR. DELA REŽ. OBRAT, 
osnovne plače 

410601 400302 2.000,00 STR. DELA REŽ. OBRAT, 
sred. za del. uspešnost-povečan 
obseg dela 

3-2009 5.3.2009 400601 400200 2.200,00 STR. DELA OBČ. UPRA., 
povr. str. prevoza z dela in 
na delo 

400601 400203 2.200,00 STR. DELA OBČ. UPRAVE, 
povr. str. prevoza na delo in iz 
dela 

4-2009 7.4.2009 402301 409100 5.000,00 splošna proračunska rezerva 411505 420899 5.000,00 IZGRADNJA MREŽE MČN, 
plačila drugih storitev in 
dokumentov 

5-2009 20.8.2009 411901 420401 4.185,40 GRADNJA ŠOLE, 
novogradnja 

411901 420899 4.185,40 GRADNJA ŠOLE, 
plačila drugih stor. in 
dokumentov 

6-2009 20.8.2009 411306 402503 41,03 MONTAŽA AVTOBUS. 
ČAKALNICE, 
tek. vzdrž. drugih objektov 

411306 402504 41,03 MONTAŽE AVTOBUS. 
ČAKALNICE, 
zavarovalne premije 

7-2009 27.8.2009 100402 402099 363,71 IZVEDBA OBČINSKEGA 
PRAZNIKA, 
drugi spl. mat. in stor. 

101802 402003 363,71 IZDAJA ČASOPISA, 
založniške in tiskarske storitve 

8-2009 24.9.2009 401821 412000 50,00 ZVEZA DU SLOV. GOR, 
tek. transferi neprof. organ. 

401825 412000 50,00 OBMOČNO ZDR. VET. 
VOJNE ZA SLOVENIJO, 
tek. transferi neprof. organ. 

9-2009 8.10.2009 411606 420401 2.217,18 UREDITEV INF. ZA 
NOVE SS, 
novogradnje 

411607 402503 2.217,18 ČIŠČENJE, KOŠENJE 
OKOLICE, 
tekoče vzdrževanje 

10-2009 23.10.2009 4006012 402304 54,35 VZDRŽ. SLUŽB. VOZILA, 
pristojb. za registr. vozila 

400612 402301 54,35 VZDRŽEV. SLUŽB. VOZILA, 
Vzdrževanje in popravila 

11-2009 23.10.2009 400607 420200 116,69 INV. OPREMLJANJE 
OBČ. UPRAVE, 
nakup pisar. pohištva 

400607 420201 116,69 INV. OPREMLJANJE OBČ. 
UPRAVE, 
nakup pisar. opreme 

12-2009 23.10.2009 300104 402402 54,24 STR. OPR. FUNKCIJE 
PODŽUPANA, 
prevoz. str. na služb. poteh 

300105 402099 54,24 OBV. JAVNOSTI O 
DOGODKIH, 
drugi spl, mat. in stor. 
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13-2009 23.10.2009 411505 420401 989,69 IZGRADNJA MREŽE 
MČN, 
novogradnje 

411505 402200 989,69 IZGRADNJA MREŽE MČN, 
el. energija 

14-2009 26.10.2009 411603 420402 30,81 VZDRŽEVANJE 
VODOVODA, 
rekonstrukcije in adaptacije 

411404 420401 30,81 GRADNJA VODOVODA, 
novogradnja 

15-2009 29.10.2009 400401 402201 616,02 TEK. VZDRŽEV. 
OPREME IN OBJEKTOV, 
poraba kuriv in str. 
ogrevanja 

400401 402500 616,02 TEK. VZDRŽEV. OPREME IN 
OBJEKTOV, 
tek. vzdržev. poslovnih 
objektov 

16-2009 29.10.2009 400602 402511 85,64 MAT. STR. IN 
KOMUN.STOR. 
OBČINSKE UPRAVE, 
tek. vzdrž. druge opreme 

400602 402099 85,64 MAT. STR. IN 
KOMUN.STOR. OBČINSKE 
UPRAVE, 
drugi spl. mat. in storitve 

17-2009 5.11.2009 411901 420401 726,99 GRADNJA ŠOLE, 
novogradnja 

411901 420244 726,99 GRADNJA ŠOLE, 
nakup opreme za učilnice 

18-2009 5.11.2009 400601 402402 374,73 STR. DELA OBČINSKE 
UPRAVE, 
prev. str. na služb. poteh 

400601 400302 374,73 STR. DELA OBČ. UPRAVE, 
sredstva za del. uspešnost-
povečan obseg dela 

19-2009 11.11.2009 101802 402003 1.486,73 IZDAJA ČASOPISA, 
založniške in tiskarske 
storitve 

100404 402099 1.486,73 SREDSTVA ZA PROMOCIJO 
OBČINE, 
drugi spl. material in storitve 

20-2009 11.11.2009 410602 402004 328,80 MAT. STR. ZA DELO 
REŽIJSKEGA OBRATA, 
časopisi, revije, knjige,… 

410602 402510 328,80 MAT. STR. ZA DELO 
REŽIJSKEGA OBRATA, 
tek. vzdrž. komun. opreme in 
računal. 

21-2009 11.11.2009 402301 409100 1.058,86 SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVA, 
splošna proračunska 
rezervacija 

410602 420299 1.058,86 MAT. STR. ZA DELO REŽIJ. 
OBRATA, 
nakup druge opreme 

22-2009 11.11.2009 400607 420202 402,86 INVESTICIJSKO 
OPREMLJANJE 
OBČINSKE UPRAVE, 
nakup računalniške in prog. 
opreme 

400607 420299 402,86 INVESTICIJSKO 
OPREMLJANJE OBČINSKE 
UPRAVE, 
nakup druge opreme 

23-2009 13.11.2009 300102 402099 130,00 MAT. STR. PRI OPR. 
FUNKCIJE ŽUPANA, 
drugi spl. mat. in storitve 

300103 402402 130,00 STR. V ZVEZI Z 
OPRAVLJANJEM SLUŽB. 
POTI ŽUP., 
prevozni str. na služb. poteh 

24-2009 20.11.2009 411305 420804 739,06 PROMETAN POVEZAVA 
URBANEGA SREDIŠČA 
Z AVTOC., 

411305 420801 739,06 PROMETNA POVEZAVA 
URBAN. SREDIŠČA Z 
AVTOCESTO, 
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načrti in druga projektna 
dokum. 

investicijski nadzor 

25-2009 20.11.2009 401702 413302 253,40 MRLIŠKA OGLEDNA 
SLUŽBA, 
izdatki za blago in stor. v 
javnih  zavodih 

401701 413105 253,40 PRISPEVKI ZA OBV. 
ZDRAV. ZAVAROVANJE, 
prispevek za zdrav. zavarovanje 

26-2009 20.11.2009 401506 402299 829,91 STR. OBRAČUN. REP. 
TAKSE IN PRIKLJ. 
ZMOGLJ., 
druge stor. komunikacij in 
komunale 

401504 431400 829,91 SOFIN. IZGRADNJE INDIV. 
ČIST. NAPRAV, 
inv. transferi pos. in gospod. 

27-2009 20.11.2009 402010 412000 115,47 VDC POLŽ-sof. programa 
javna dela tek. transf. 
neprof. Org 

402002  115,47 FIN. DOMSKEGA VARSTVA 
INVALIDOV 

  402017 413300 800,00 CSD- psihofizična pomoč 
sred. za plače in druge 
izdatke 

4119209  800,00 regres. Oskrbe v domovih 

28-2009 20.11.2009 402015 413300 1.913,15 DELOVANJE CSD 
LENART, 
sred. za plače in druge 
izdatke 

402001 411909 1.913,15 FIN. DOM. VARSTVA V 
DOMOVIH OSTARELIH, 
regresiranje oskrbe v domovih 

29-2009 20.11.2009 402006 413302 330,56 POMOČ RAZNIM 
NEPROF. ORG., 
izdatki za blago in storitve 

402004 411999 330,56 PLAČILO POGREBNIH STR. 
IN POSMRTNIN, 
drugi transferi pos. in gospod. 

30-2009 20.11.2009 411604 402503 1.998,88 VZDRŽEV. POKOP. IN 
MRLIŠKE VEŽE, 
tek. vzdržev. drug. objektov 

411604 420204 1.998,88 VZDRŽEV. POKOPALIŠČA 
IN MRLIŠKE VEŽE, 
nakup drugega pohištva 

31-2009 20.11.2009 411604 402503 16,30 VZDRŽEV. 
POKOPALIŠČA IN 
MRLIŠKE VEŽE, 
tekoče vzdržev. drugih 
objektov 
 

411604 402200 16,30 VZDRŽEV. POKOPALIŠČA 
IN MRLIŠKE VEŽE, 
električna energija 

32-2009 20.11.2009 401810 431000 400,00 SD SV. JURIJ, 
inv. transferi neprof. organ. 

411801 
 

 400,00 VZDRŽEV. ŠPORT. 
OBJEKTOV IN OPREME 

  411801 402503 2.000,00 VZDRŽEVANJE 
ŠPORTNIH OBJEKTOV 
IN OPREME, 
tekoč. vzdržev. drugih 
objektov 

402603  2.000,00 najemnine in zakupnine 

33-2009 20.11.2009 411606 420899 2.140,84 UREDITEV 
INFRASTRUKTURE ZA 
NOVE SS, 

411102 420804 2.000,00 UREDITEV VAŠKEGA 
JEDRA JUROVSKI DOL, 
načrti in druga proj. 
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plačilo drugih storitev in 
dokumentov 

dokumentacija 

 
34-2009 

 
15.12.2009 

 
100401 

 
402099 

 
335,53 

 
PRIPRAVA IN OBJAVA 
GRADIVA, 
drugi spl. mat in storitve 

 
100101 

 
402905 

 
335,53 

 
SEJNINE ZA OBČINSKI 
SVET IN ODBORE, 
sejnine 

35-2009 15.12.2009 401912 411921 1.821,00 ZAGOTAVLJANJE 
RAZLIKE DO POLNE EC 
VRTCA-DRUG. OBČIN, 
plačilo razlike do polne EC 

401904 413302 1.821,00 OŠ J. HUDALESA-mat. str. in 
vzdrž. opreme, 
izdatki za blago in stor. v jav. 
zavodu 

36-2009 15.12.2009 402301 409100 5.845,45 SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVA, 
splošna proračun. 
rezervacija 

411611 420804 5.845,45 UREDITEV VODOVODA IN 
KANALIZACIJE JUR.DOL, 
načrt in druga projekt. 
dokument. 

37-2009 15.12.2009 402301 
411505 
411602 

409100 
420401 
420800 

3.095,69 
1.945,13 
8.685,56 

Spl. pror. rezervacija 
Prostorski akti občine – 
Študije o izv. projekta 

411505 420899 3.095,69 
1.945,13 
8.685,56 

IZGRADNJA MREŽE MČN., 
plačila drugih stor. in dokument. 

38-2009 15.12.2009 411602 420800 1.644,48 PROSTORSKI AKTI 
OBČINE, 
študije o izvedljivosti 
projekta 

411601 420800 1.644,48 GEODETSKE STORITVE, 
študije o izvedljivosti projekta 

39-2009 15.12.2009 411602 420800 475,90 PROSTORSKI AKTI 
OBČINE, 
študije o izvedljivosti 
projekta 

411609 420899 475,90 UREDITEV BCP, 
plačila drugih 

40-2009 15.12.2009 400612 402304 15,83 VZDRŽEV. SLUŽB. 
VOZILA, 
pristojbine za registracijo 
vozil 

400612 402300 15,83 VZDRŽEV. SLUŽB. VOZILA, 
goriva in maziva 
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E) OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA  
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazujemo 6.973.406 € sredstev in prav toliko obveznosti 
do virov sredstev. 
 
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 5.830,719 €: 
 
• Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 15.298 €, 

popravek vrednosti pa 5.862 €. 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 9.436 €. 

 
• Nabavna vrednost nepremičnin znaša 3.030.624 €, popravek vrednosti nepremičnin pa 

40.580 €, tako da je sedanja vrednost nepremičnin 2.990.044 €. Od tega je 136.410 € 
zemljišč, gradbenih objektov je v višini 2.584.520,32 € (stanovanja, mrliška veža, vrtec, 
ceste, javna razsvetljava, čistilna naprava, prenos cest iz CPM na občino…). 

 
• Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 119.190 €, 

popravek vrednosti znaša 107.188 €, tako da sedanja vrednost znaša 12.002 €. Znotraj 
opreme imamo evidentiramo vso leseno pohištvo, računalnike, tiskalnike, fotokopirni 
stroj, osebni avtomobil, sredstva za zveze, računski stroj ter oprema za zimsko službo. 

 
• Vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2009 znaša 66.044 €. Gre za delnice 

v Cestnem podjetju Maribor (590 delnic) v višini 12.750 €, delnice v Mariborskem 
vodovodu (1.376 delnic) v višini 18.681 € in delnice v Nigrad Maribor (1.281 delnic) 
34.613 €. 

 
• Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2009 znaša 2.686.778 € in 

sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol v višini 1.972.861 €, terjatve za sredstva dana v upravljanje iz naslova vodovoda pri 
Mariborskem vodovodu v višini 587.491 € ter terjatve za sredstva dana v upravljanje 
Zdravstvenemu domu Lenart, v višini 126.426€. 

 
B. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so izkazane na dan 31.12.2009 v višini 

1.142.687€ in sicer: 
 
• Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah znašajo 307.420 €. 
• Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 7.092 €, kjer gre za terjatve iz naslova plačila 

uporabe mrliške veže, zakup grobov, smeti in vodarine. 
• Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 10.115 €. 
• Druge kratkoročne terjatve v višini 9.930 € 
• Neplačani odhodki v višini 808.130 € so iz naslova obveznosti do zaposlenih za izplačilo 

plač za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
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Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2009 znaša 6.973.406 €. 
 
C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 887.733 €: 
 
• Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 9.272 €, kjer gre za obveznosti iz naslova 

plač za mesec december 2009, izplačilo 4. januar 2010. 
• Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 718.231 €, ki še niso zapadle. 
• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 74.446 €. 
• Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 60.187 €, predstavljajo obveznosti iz 

najema dolgoročnih kreditov (glavnice), ki zapadejo v plačilo v letu 2010. 
• Neplačani prihodki v višini 25.597 € 
 
D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
• Splošni sklad prikazujemo v višini 5.189.196 €, kjer gre za sklad neopredmetenih 

dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, sklad za sredstva dana v upravljanje, 
sklad za finančne naložbe in sklad za drugo. 

• Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 896.477 €, gre za dolgoročni kredit 
Eko sklada za vodovod Zg. Gasteraj 204/61 in vodovod Zg. Partinje 38/17 ter dolgoročna 
kredita najeta pri Unicredit banki Slovenije, po pogodbi K 818/2008-EIB in dolgoročni 
kredit K 755/2009. 

 
Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2009 znaša 6.973.406 €. 
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F) UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

 
I. UVOD 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem 
besedilu: EZRO) izvršuje upravljalec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema 
EZRO v obliki nočnih depozitov. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se 
evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v 
sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok 
poteka preko podračunov, odprtih pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: 
UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški 
podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in 
sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 
 
Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 
04103) za leto 2009 izdelani samostojni računovodski izkazi. 
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a. tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter 

nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; 
b. v tokovih pa se ne izkažejo: 

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose 
stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v 
poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU 
EZRO). 

 
 

II. OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev pravne 
osebe ob koncu obračunskega obdobja in je pripravljena v skladu z določili 28. člena Zakona 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02) in Pravilnika o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 
21/03, 143/03, 126/04, 120/07, 124/08).  
 
Vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev so prikazane v priloženi bilanci stanja na 
dan 31.12.2009. 
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1. SREDSTVA 
 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
Na tej skupini kontov nimamo realizacije. 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Kratkoročna sredstva so izkazana v skupnem znesku 318.984,66 EUR. 
Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Obcina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje na dan 31.12.2009 na kontih skupine 110 – denarna 
sredstva na računih v skupnem znesku 318.138,68 EUR. 
 
Naziv računa Stanje v breme Stanje v dobro 
Redni račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 307.420,38  
Redni račun OŠ Jožeta Hudales Jurovski Dol 10.718,30  
Zakladniški podračun  318.138,49 
SKUPAJ 318.138,68 318.138,68 

 
Stanje izločenih denarnih sredstev in akreditivov skupno znaša 636.839,44 EUR in sicer od 
tega 318.419,72 EUR nočni depozit in 318.419,72 navidezne vloge DBS. 
 
Dobroimetje predstavlja nočni depozit na odpoklic pri Deželni banki Slovenije d.d. v višini 
318.419,72 EUR in se od negativnega stanja zakladniškega računa razlikuje – je večji za 
znesek 281,04 EUR, kar predstavlja razliko med prejetimi in plačanimi obrestmi in so 
pripisane depozitu. Obresti bomo v letu 2010 s sklepom župana nakazali v proračun občine na 
redni račun. 
 
Skupina kontov 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja 
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 229,43 EUR, ki jih je obračunala Deželna banka 
Slovenije d.d. 
 
Skupina kontov 18 – Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki znašajo 54,47 EUR, ki jih je obračunala Banka Slovenije. 
 
C) ZALOGE – ne izkazujemo stanja 
 
Tako znaša aktivna stran bilance stanja skupno 318.984 EUR. 
 
2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 318.474,19 EUR, 
to so obveznosti za EZR 318.138,68 EUR, presežek 281,04 EUR obresti 54,47 EUR Banka 
Slovenije. 
 
Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki 
Neplačani prihodki znašajo 229,43 EUR. 
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G) IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov je v skladu z zakonodajo eden izmed sestavnih delov proračuna 
občine. Je dokument, ki izraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov. 
 
V letu 2009 so programi iz Načrta razvojnih programov 2009-2012 dosegli 72% realizacijo v 
primerjavi z višino načrtovanih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. 
 
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
                                     STORITVE 
 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
V skladu z NRP so bile v letu 2009 podeljene denarne nagrade nadarjenim dijakom in 
študentom v višini 1.733,33 €. 
 
Področje porabe 06- LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
V letu 2009 so bila sredstva realizirana v višini 27 %. Gre za nabavo podajalnikov papirnatih 
brisač v toaletnih prostorih občine, senčila pisarne in sejno sobo občinske stavbe in zunanji 
koš za odpadke. 
 
Področje porabe 07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
V okviru delovanja civilne zaščite so bila porabljena sredstva za vzdrževanje in popravilo 
šotorjev civilne zaščite. 
 
07039002 Protipožarna varnost 
Za delovanje sistema za zaščito in reševanje so bila realizirana sredstva za nakup opreme 
PGD Sv. Jurij – prenakazilo požarne takse. 
Prav tako so bila v višini 50.000 € načrtovana sredstva za sofinanciranje nakupa novega 
gasilskega vozila PGD Sv. Jurij. Na podlagi dogovora o sofinanciranju nakupa gasilskega 
vozila, sklenjenega med občino in PGD, občina mesečno nakazuje dogovorjena sredstva.  
 
Področje porabe 11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1129004 Ukrepi za stabilizacijo trga 
Znotraj tega programa so evidentirani odhodki za subvencioniranje kmetijstva. Realizacija 
znaša 21.819,71 € oz. 86,59% realizacija. Občina je objavila razpis na podlagi sprejetega 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah (MUV št. 27/2007). 
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Področje porabe 13- PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
V okviru tega programa je bila predvidena realizacija dveh projektov. Projekt »Modernizacija 
ceste JP 703 311 in JP 703 314«. Gre za II. fazo izvedbe ceste Žice – Sr. Gasteraj in ceste 
Žitence – Muhič – Šefer. I. faza je bila izvedena v letu 2008. 
 
Druga investicija je »Prometna povezava urbanega središča z avtocesto.« Tudi ta projekt se 
bo izvajal dve leti, tudi v letu 2009. V letu 2009 so bila realizirana sredstva v višini 373.433€, 
od tega so bila sofinancerska sredstva iz sredstev proračuna EU 187.222 €. V letu 2010 
imamo za taisti projekt zagotovljenih 96.244 lastnih sredstev, ostala sredstva v višini 360.115 
predstavljajo sredstva iz proračuna EU (232.265 €) in sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 
(127.850 €). 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
V letu 2009 smo realizirali sredstva za izgradnjo javne razsvetljave od prilključne ceste v 
Jurovskem Dolu do trgovine. 
 
Področje porabe 14- GOSPODARSTVO 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Na podlagi razpisa za finančno pomoč za pospeševanje razvoja malega gospodarstvo in 
samozaposlovanja smo razdelili 800 € sredstev dvema vlagateljema. 
 
14039001 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
V NRP smo imeli načrtovana sredstva v višini 15.000 € za izdelavo vpadnih tabel in drugih 
označb občine. Sredstva niso bila realizirana, zaradi dejstva, da LAS OVTAR Slov. goric 
razvija projekt za poenotenje tabel in drugih signalizacij na celotnem območju Upravne enote 
Lenart. 
 
Področje porabe 15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je skupaj z Občino Ormož in Komunalnim podjetjem Ormož 
d.o.o. podpisala izjavo, s katero se stranke strinjajo, da se sredstva okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se zberejo z odlaganjem komunalnih 
podatkov iz posamezne občine porabijo za dela v okviru Programa prilagajanja Odlagališča 
nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož  v letu 2009. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Glavni projekt znotraj področja porabe je projekt, ki je sofinanciran s strani sredstev EU, 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«. V letu 2009 so bila realiziran sredstva v višini 
784.926 €, od tega je bilo 509.074 € sofinancerskih sredstev.  Ker investicija še ni bila v letu 
2009 v celoti dokončana, tako kot je bilo sprva načrtovano, se del sredstev ( 79.962,68 €) 
prenese v NRP za leto 2010. 
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Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO- 
                                  KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
Gre za projekt priprave strokovnih podlag za nove občinske prostorske akte in izdelavo 
operativnega prostorskega načrta občine. 
 
16039001 Oskrba z vodo 
V okviru podprograma je bil v letu 2009 v celoti realiziran projekt Gradnja vodovoda Partinje 
– Varda – Jurovski Dol, kateri je bil uvrščen v NRP od leta 2007 do 2009. 
Naslednji projekt, v katerem sodeluje več občin SV Slovenije, je »Celovita oskrba 
Severovzhodne Slovenije s pitno vodo«. V letu 2009 so bila realiziran sredstva za projektno 
dokumentacijo, projekt pa se bo izvajal vse do leta 2011. 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Gre za urejanje infrastrukture za nove stanovanjske soseske. V letu 2009 so bila opravljena 
dela predvsem na t.i. »sončni soseski.« 
 
Področje porabe 18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
V letu 2009 so bila kupljena nova vhodna vrata v kulturni dom v vrednosti 1.450 €, saj so bila 
prejšnja že močno dotrajana. 
 
18059001 Programi športa 
Sem spadajo stroški vzdrževanja športnega igrišča v Športnem parku v Jurovskem Dolu. 
 
Področje porabe 19- IZOBRAŽEVANJE 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
V načrtu razvojnih programih je bilo načrtovano, da se bo investicija izgradnje šole in 
prizidka k osnovni šoli v letu 2009 v celoti poplačala. Poplačilo je bilo vezano predvsem na 
obljubljena prejeta sredstva s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Ker v letu 2009 nismo 
prejeli omenjenih sredstev, se je realizacija premaknila v naslednje leto. 
 
Področje porabe 23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
23029002 Posebni programi in obveznosti 
Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, predvsem lanskih 
neurij in ujem, ki so povzročila veliko škode po celotni občini. Sredstva so bila med drugim 
porabljena za stroške odvoza in odlaganja azbestnih plošč na zato primerno odlagališče v 
Ormožu, sanirane so bile uničene ceste. 
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                         7.                    
 
 

LETNO POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
ZA LETO 2009 

 
 

 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  
 
Nosilec gradiva: Hermina Križovnik 
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                 Nadzorni odbor 
 
Predsednica NO:  Hermina Križovnik 
Član NO: Jože Škrlec 
Član NO:Milan Zorec 

                      Jurovski Dol,  16.01.2010                                                                               
                   Zadeva: 032-1/2010 

 
V skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  NO posreduje 
županu in občinskemu svetu : 
 
LETNO POROČILO  NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V 

SLOV. GOR. ZA LETO 2009 
 
NO je v letnem programu dela za 2009 planiral izvedbo min. 4 do max 10 nadzorov.  V letu 
2009 je NO  imel 4. redne seje (seje št. 9/09-12/09) in tudi izvedel skupno 4 nadzore v celoti. 
V začetku decembra  se je pričel še peti nadzor, vendar  zaključen šele v januarju 2010. 
V letu 2009 izvedeni – dokončno zaključeni so bili naslednji nadzori:  
 

• Nadzor nad investicijo: Prizidek k osnovni šoli za potrebe šole in 
vrtca; nadzor  št.12/09 

 
• Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za leto 2008;  

nadzor št.13/09 
 

• Nadzor javni razpis in izbor ponudnika za investicijo «Prometna 
povezava urbanega središča z avtocesto«;  nadzor št.14/09 

 
• Odlok proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za leto 2010; nadzor 

št.15/09 
 
Vsi navedeni nadzori so bili izvedeni v kategoriji rednih nadzorov, pobud za izvedbo 
izrednih nadzorov v letu 2009 NO ni prejel. 
 

      Predsednica NO se je v 2009  udeležila enega od strokovnih seminarjev v Ljubljani, z   
naslovom «Delo in poročanje nadzornih odborov občin« 
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V LETNEM POROČILU povzemamo najpomembnejše zaključke NO iz končnih poročil v 
2009 izvedenih nadzorov,  ugotovitve in  priporočila  za odpravo morebitnih  nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti. 
 
Ker je velik del proračunskih sredstev  v občini v 2009 bil namenjen že dolgo planiranim 
investicijskim projektom,  ki so za našo občino zelo pomembni, je NO v letu 2009 v veliki 
meri  svoje aktivnosti usmeril  na  področje nadzora lani najbolj aktualnih gradbenih investicij 
(šola, cesta v Gasteraju).  
 
 

I. POTEK POSTOPKOV NADZORA 
 
Nadzorovanim osebam je bil predhodno posredovan sklep o izvedbi nadzora ter vabilo za 
posredovanje dokumentacije in udeležbe na nadzorni seji, na kateri se je nato  uradno pričel 
nadzor, o  čemer so vodeni zapisniki. V nadaljevanju se je v vseh primerih izvedel  pregled 
prejete dokumentacije, za kar je bil zadolžen en pooblaščeni nadzornik, ki je ob koncu  izdelal 
osnutek poročila o ugotovitvah nadzora.  Takšen način dela je v skladu s Poslovnikom NO ter  
sklepi statusno pravne komisije in mnenjem občinskega sveta, da bi stroški za delovanje NO 
oz. izvedbo nadzorov naj bili čim nižji.  
 
V skladu z 28. členom Poslovnika nadzornega odbora, je tako pooblaščeni nadzornik po 
vsakokratnem pregledu  dokumentacije izdelal osnutek nadzornega poročila (O) in ga 
posredoval ostalim članom NO  z namenom proučitve in priprave morebitnih dodatnih 
vprašanj.  NO je nato razpravo po izdelanem osnutku  poročila  izvedel na nadzornih sejah, če 
je bilo potrebno izvedel še dodatne poizvedbe. Dokončni osnutek poročila se je potrdil s 
sklepom in se nato posredoval nadzorovani osebi. 
V primeru nestrinjanja z ugotovitvami nadzora, je nadzorovana oseba v skladu s Poslovnikom 
NO na poročilo lahko  ugovarjala v roku 15. dni. V  takšnem primeru je NO po potrebi 
izvedel še dodatne nadzorne postopke, da bi se nedvoumno ugotovilo dejansko stanje. 
Zaključki o tem so bili povratno posredovani nadzorovani osebi. NO je nato postopek nadzora 
zaključil z oblikovanjem končnega poročila, ki predstavlja dokončno obliko nadzornega 
poročila o izvedenem nadzoru. Kadar nadzorovana oseba na  osnutek poročila ni vložila 
ugovora, se je navedeno poročilo  po 15. dneh  preimenovalo  v KONČNO poročilo o 
nadzoru. 
 
Vsa KONČNA POROČILA so bila tekoče vročena nadzorovanim osebam in občinski 
upravi oz. županu v nadaljnjo uporabo v skladu s Poslovnikom NO in Statutom občine, 
oz. so dostopna  javnosti na spletni strani občine. 
 
 
II. UGOTOVITVE   POSAMEZNIH NADZORNIH  PREGLEDOV  v  l. 2009 
 
2.1 Poročilo o izvedenem nadzoru št.12/09: 

 
Nadzor nad investicijo: Prizidek k osnovni šoli za potrebe šole in vrtca 
 
Tekom nadzora  se je pregledala  pravilnost postopkov v zvezi z izvedbo javnih naročil, 
izbora najboljšega ponudnika, sklenjenih pogodb z izvajalci, pregledale so se vse 
konkurenčne ponudbe, pogodbe in dokumentacija za gradbeni nadzor, dokumentacija v 
okviru dodatno izvedenih JR za  dela in opremo, vsa gradbena, tehnična in nadzorna 



 134 

dokumentacija, finančna dokumentacija in drugo.  Spisek pregledane dokumentacije je podan 
v nadzornem poročilu. 
 
Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 

• NO je tekom nadzora ugotovil kršitev slovenske zakonodaje,  ki se nanaša na 
neupoštevanje določb 29. člena ZJN-2, oz. prekoračitve obsega investicije za 
+58%. Glede na navedeno NO izdaja mnenje s pridržkom. 

 
Dodatna dela v sklopu razširjenega projekta (2. faza) so se tekoče potrjevala  na osnovi 
predračunov in pogajanj, zaradi česar NO ne more sklepati, da bi investicija lahko bila  
nižja, če bi se javni razpis (novi) že v osnovi izvedel na skupno vrednost celotnega  projekta 
z razširitvijo (I. in II. faza), kot bi sicer  bilo pravilno. Nadzor tako ni ugotovil, da bi za 
dodatna dela izvedena v okviru dodatnih aneksov šlo za  nesmotrno, negospodarno  
ravnanje. Po mnenju NO je bila investicija kljub navedeni nepravilnosti zaradi prevelikega 
obsega investiranja izven izvedenega javnega razpisa, v vseh drugih pogledih vodena 
korektno, smotrno in gospodarno. Po slovenski zakonodaji  prekoračitev investicije nad 
30% ni dovoljena in bi OU morala  za 2. fazo razpisati javni razpis. 
Nesporno pa je, da so tudi  dodatna dela  nad še dovoljeno prekoračitvijo,  bila  potrebna za 
dokončanje  projekta  v celotnem obsegu. 
 
Obrazložitev: 
Občina Sv. Jurij je potem ko je  prevzela gradbeni projekt  od  Občine Lenart ugotovila, da  
prvotni projekt ne razrešuje problemov v celoti, saj bi dva oddelka za vrtec bila premalo. 
Investitor se je odločil za razširitev prvotnega projekta. V novi varianti projekta se je izvedel 
dostop za invalide - dvigalo, kar je zakonska zahteva, ki v prvotnem projektu ni bila 
vključena. Pritličje je ostalo nespremenjeno , v prvem nadstropju pa so se na mestu prej 
predvidene terase projektirali štirje oddelki vrtca brez terase, v mansardi pa še računalniška 
učilnica, knjižnica in dodatna učilnica. Skupno je bilo tako dodatno pridobljenih 500 m2 

uporabnih površin. 
 
NO lahko razume navedbe OU, da bi se investicija, če bi se občina odločila za novi razpis JN 
v celotni (novi) vrednosti  projekta časovno zavlekla  in  ne bi mogla biti dokončana do 
šolskega leta 2008/2009, kar je bil cilj zaradi nujnih potreb. Lahko bi prišlo tudi še do drugih 
komplikacij vezanih na pričetek gradnje in tudi do težav glede takrat že odobrenih  
sofinancerskih sredstev. OU se zaradi teh nevarnosti ni odločila za izvedbo novega javnega 
razpisa, temveč je investicijo pričela  in dokončala z izbranim izvajalcem v celoti, razširitvena 
dodatna dela pa potrjevala z aneksi. 
Investicijo je občina uspela zaključiti v predvidenem roku, po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja  je bila predana v uporabo pred pričetkom šolskega leta 2008/2009.  
NO meni, da  je razen navedene kršitve zakonodaje, v ostalem investicija bila vodena 
korektno in nadzor ni  ugotovil drugih nepravilnosti .  
 
Nekateri pomembni podatki:: 
Pogodba z Lipo z.o.o. (1.035.743,66 EUR – podpisana 11.4.2007) je bila sklenjena po 
sistemu »funkcionalni ključ v roke«.  

Ministrstvo za šolstvo in šport je zaradi povečanja vrednosti investicije občini od prvotno 
odobrenih 358.526,00 EUR (40 % na prvotno vrednost investicije), naknadno odobrilo še 
dodatnih 391.471,00 EUR  sredstev za sofinanciranje (skupaj 749.997,00 EUR).  
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Celotni projekt  skupaj znaša cca. 2.200.000,00 EUR. Občina je s strani Ministrstva za šolstvo 
in šport v letu 2007 in 2008 prejela skupaj 348.526,00 EUR finančnih sredstev, v l. 2009 (do 
20.09.2009) še 155.996,00 EUR, še vedno pa  se čaka še na 245.475,00 EUR sofinancerskih 
sredstev. V letu 2009 je občina Lipi plačala  250.000,00 EUR, razlika od prejetih 
sofinancerskih stroškov  so bili lastni viri občine (136.197,44 EUR).  
 
Vsa dela, ki so se dodatno izvedla v okviru 2 aneksov k osnovni pogodbi z Lipo z.o.o., so 
bila predvidena v novem razširjenem projektu in popisu del, in so bila v celoti izvedena.  
 
Gradbeno dovoljenje je bilo najprej izdano za prvi projekt, nato tudi za drugi (širitev) projekt  
 
Strokovni nadzor nad investicijo je izvajal DR. Durjava d.o.o., po prvotni pogodbi z dne 
21.4.2007 in v nadaljevanju z aneksom k tej pogodbi, zaradi povečanja obsega prvotne 
investicije. Na osnovi pregledane dokumentacije NO meni, da je bil nadzor ustrezen, z 
ustrezno vodeno evidenco o nadzoru del in vgrajenih materialih. 
 
Objekt prizidka OŠ in vrtca je po izgradnji in namestitvi opreme ter pridobitvi uporabnega 
dovoljenja od jeseni 2008 v redni uporabi. Razlika še neizplačanih  sofinancerskih  sredstev  
s strani države  se pričakuje v letih 2010 do 2011. 
 
Mnenje NO je, da je šola v izbrani varianti zgrajena veliko bolj racionalno od prvotne 
verzije izdelane v okviru bivše skupne občine Lenart.  Interesi občine Lenart  so 
razumljivo bili  drugačni kot zdaj interesi samostojne občine Sv. Jurij.  Sedanja izvedba je 
izdelana v skladu s pričakovanim razvojem kraja in predvideno rastjo prebivalstva v 
občini ter je razširitev investicije v tem smislu bila smotrna in  glede na pridobitev  
dodatnih 500m2 površin   racionalnejša od prve verzije.  
 
Priporočilo NO: V prihodnje naj se projekti vodijo izključno tako, da bo slovenska 
zakonodaja  upoštevana  v celoti. (ZJN, ZGO in drugo).   
 
 
2.2 Poročilo o izvedenem nadzoru št.13/09: 

 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za leto 2008 

 
 
NO je pregledal  zaključni račun proračuna občine Sv. Jurij za leto 2008, ki ga je občina 
pripravila v skladu s predpisanimi pravnimi podlagami. V zaključnem računu so prikazani vsi 
predvideni, realizirani in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2008 
 

• Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
NO daje soglasje k zaključnemu računu proračuna za leto 2008 
 

 
V letu 2008 so  bili realizirani prihodki v višini 2.171.785,18 EUR ali 82,79% na veljavni 
proračun, odhodkov pa je bilo  skupno za 2.878.590,53 EUR, oz 706.805,36 EUR ali 32,54% 
nad prihodki, zaradi nerealizacije sicer odobrenih sredstev iz EU , ker je prišlo do podpisa 
pogodbe za projekt izgradnje omrežja malih čistilnih naprav šele v novembru. Realizacija 
odhodkov na veljavni proračun je znašala 83,71% 
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Proračun je bil močno investicijsko naravnan, zastavljeni cilji  so bili  v glavnem  doseženi . 
Sredstva za redno delovanje občine so bila  planirana v proračunu oz. v rebalansu proračuna. 
Na strani prihodkov je bilo tekočih prihodkov (1.466.440 EUR, davčnih prihodkov (1.325.928 
EUR), nedavčnih prihodkov (140.512 EUR), kapitalskih prihodkov-prodaja stanovanja 
(16.300 EUR), transfernih prihodkov je  bilo (630.166,03 EUR, od tega največji delež  
60,65% odpade na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje).Na strani odhodkov - 
za  tekoče odhodke (514.995 EUR), tekoče transfere (758.226 EUR), investicijske odhodke 
(1579.053 EUR) in vse druge odhodke iz občinskega proračuna za leto 2008. 
V letu 2008 se je najel dolgoročni kredit v višini 600.000 EUR za gradnjo vrtca in prizidka k 
osnovni šoli.  
Nepravilnosti NO ni ugotovil. 
 
V letu 2008  niso bila realizirana  odobrena sredstva iz EU, ker se projekt, ki je bil financiran 
iz EU ni pravočasno pričel in so tako bila ta sredstva na prihodkovni strani prenesena v 
proračun šele v 2009. Tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani, ker se 
prodaja zemljišč v 2008  ni izvedla. 
 
Za osnovno šolstvo je bilo namenjenih 1.112.720,13 EUR. Za gradnjo šole je bilo realiziranih 
895.154,12 EUR.  
Za regresiranje prevozov v šolo J. Hudalesa in za regresiranje prevozov v šolo-prilagojeni 
programi, je bilo v l. 2008 porabljenih 55.359,89 EUR idr. 
 
Za vzdrževanje občinskih cest  168.410,97 EUR (tekoče vzdrževanje, zimska služba, 
vzdrževanje drugih objektov. Za modernizacijo in rekonstrukcijo cest  258.277,63 EUR. In 
drugo.  
 
Za občane je v letu 2008 bilo pomembno vračilo njihovih  vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje (nakazilo 318 upravičencem  v skupni višini 332.309,99 EUR).  
 
. 
Mnenje NO je, da je bil zaključni račun za 2008 pregledno pripravljen in so cilji  v glavnem  
realizirani. OU se bo morala tudi v prihodnje zelo potruditi za pridobitev novih sofinancerskih  
virov,  da bi se investicijski in razvojni trend v občini lahko nadaljeval v skladu s potrebami. 
V nasprotnem bo potrebno umiriti investiranje, da se razkorak na  odhodkovni strani ne bi 
nerazumno večal oz. da dodatna zadolževanja v prihodnje ne bi presegala sprejemljivih 
okvirov. 
 
 
2.3. Poročilo o izvedenem nadzoru št.14/09: 

 
Nadzor javni razpis in izbor ponudnika za investicijo «Prometna povezava 

                  urbanega središča z avtocesto« 
 

Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je izvedel  nadzor izvedbe javnega razpisa in 
izbora ponudnika za projekt  Prometna povezava urbanega središča z avtocesto.  
V razpisanem roku je na občino prispelo 8 ponudb, izmed njih  je  bilo najprej kot najcenejši 
ponudnik izbrano  podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., kasneje pa  je po pritožbi  
CPM d.d. bila odločitev spremenjena in je kot najboljši ponudnik bilo izbrano Cestno podjetje 
Maribor, d.d.  
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Revizija dokumentacije je potrdila, da je prvotno izbran ponudnik dejansko pomanjkljivo 
izpolnil predano razpisno dokumentacijo in zaradi tega  je pritožba drugega ponudnika bila 
akceptirana. Pritožbeni postopek je potekal v skladu z zakonodajo in  drugih nepravilnosti NO 
ni ugotovil.  
 
IZREK MNENJA: 
 
NO ni ugotovil  nepravilnosti v pripravi in izvedbi  javnega naročila in  daje pozitivno 
mnenje k končnemu izboru izvajalca za investicijo «Prometna povezava urbanega 
središča z avtocesto«.  
 
 
Glede na spremenjeno odločitev, se je tudi upošteval  novi 10-dnevni pritožbeni rok.  
Pogodba z dokončno izbranim izvajalcem CPM d.d. je bila  podpisana dne 23.04.2009, 
pogodbena vrednost  znaša 736.341,60 EUR z DDV. 
 
 
NO je  v osnutku nadzornega poročila opozoril na pomen   kakovostnega  nadzora vsake 
investicije in zavedanja pasti  izbornega kriterija izključno najnižje cene, v nadaljevanju 
pa za proučitev nadzora iste investicije odprl novi nadzor.  

 
 PRIPOROČILA IN PREDLOGI  
 

• NO  priporoča, da se v prihodnje faza pregleda in ocenjevanja pravočasno prispelih  
ponudb izvede zelo skrbno, da ne bi prihajalo do  pritožbenih postopkov in 
neprijetnosti ter dodatnega dela, tudi podaljševanja rokov za končno odločitev tako na 
strani sodelujočih podjetij in izborne komisije ali bi lahko prišlo še do drugih 
neprijetnosti oz. bi trpel ugled občine.  

 
• NO upa, da bo izvedba investicije  potekala v okviru vrednosti glavne pogodbe, brez 

naknadnih aneksov. 
                                                                            
 
2.4. Poročilo o izvedenem nadzoru št.15/09: 
 

Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za 
leto 2010 

 
NO je pregledal predlog proračuna za 2010 na 11. nadzorni seji  in nato še v dopolnjeni  
varianti, ki je bila sprejeta na 23. seji OS. V drugem branju je bil  prvotni predlog proračuna 
dopolnjen z manjšimi dopolnitvami, kar pa slike o proračunu glede na prvo varianto bistveno 
ne spremeni. 
 
Izrek mnenja NO: 
 
NO daje soglasje k predlogu proračuna za leto 2010. 
 
NO ugotavlja, da je proračun planiran uravnoteženo, razlika med planiranimi prihodki in 
odhodki je sprejemljiva,  dodatno zadolževanje v  letu 2010 ni predvideno. 
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V predlogu proračuna za 2010 je tako načrtovanih 3.180.547 EUR prihodkov (v 2009/ 
3.185.579,00 EUR ) in  3.411.171,00 EUR odhodkov  (v 2009/ 3.640.550,00 EUR). 
 
PRIHODKE proračuna v višini 3.180.547 EUR   sestavljajo: Tekoči prihodki v deležu 
58,19% (1.850.887 EUR),  kapitalski prihodki  v deležu 9,23% (293.668 EUR) in transferni 
prihodki v deležu 32,57% (1.035.992 EUR – od teh se planiranih 658.717 EUR iz sredstev 
proračuna EU za kohezijsko politiko. Realizacija tu bo predvsem odvisna od uspeha na 
razpisih.) 
 
ODHODKE proračuna v višini 3.411.171,00 EUR  sestavljajo: Tekoči odhodki v deležu 
27,8%(947.175 EUR), Tekoči transferi 16,4%(560.531 EUR), investicijski odhodki 
54,1%(560.531 EUR), Investic. transferi 1,7%(59.465 EUR)  
Investicijski odhodki v višini 54,1% planiranih odhodkov  oz. 1.844.000 EUR so opredeljeni 
v Načrtu razvojnih programov za 2010 - 2013  in so namenjeni nakupu in gradnji osnovnih 
sredstev  (nakup zgradb in prostorov 20.000 EUR, nakup opreme 43.208 EUR, novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije 1479.310 EUR, ter  nakup zemljišč 139.099 EUR, načrti in druga 
projektna dokumentacija v višini 70.676,00 EUR in investicijski nadzor 13.454 EUR.  
 
Planirani proračunski primanjkljaj za 2010 (PRIHODKI minus ODHODKI) znaša – 
230.624,00 EUR (v 2009 - 454.971,00 EUR) . Primanjkljaj se bo pokril iz ostanka sredstev na 
računu iz 2009  v višini 290.944 EUR. Za leto 2010 tako ni predvideno dodatno zadolževanje. 
 
Nekateri večji investicijski projekti ki so v teku (Prometna povezava urbanega središča z 
avtocesto (še 456.359 EUR za 2010, pokritje v 2010 odvisno od prejema transfera iz 
državnega proračuna v višini 360.115 EUR, ostalo lastna sredstva), večja postavka je še na 
Upravljanju in tekočem vzdrževanju občinskih cest 140.218 EUR in drugo. V pripravi so novi 
projekti za realizacijo v 2010, zlasti na področju komunalne infrastrukture, v skladu s 
funkcionalno klasifikacijo proračunske porabe: Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost v višini 584.181 EUR (Ureditev vodovoda in kanalizacije 239.660EUR 
za 2010, ter po 216.202 za 2011 in 216.202 za 2012).  
Za ureditev kulturnega doma je zaenkrat planiranih 192.596 EUR, v razmišljanju  so tudi še 
druge variante vezane na morebitni odkup kulturnega doma ali gradnjo novega. 
 
Ni še v celoti poplačana investicija dogradnje šole in vrtca ter ureditve okolja v višini 522.088 
EUR, v proračunu tako planirano za 2010, oz. ureditev okolja še v letu 2011. 
 
Za pridobitev potrebnih sredstev za realizacijo proračuna bodo pravočasno in korektno 
izvedena dela in oddana poročila po investicijskih projektih zelo pomembna. Enako 
pomembna bo kvalitetna izdelava novih prijav  pridobitev sredstev iz vseh razpoložljivih 
domačih in evropskih virov. Če tu ne bi bili uspešni na prihodkovni strani, se bo nujno 
poznalo na realizaciji zastavljenih ciljev.. 
 
NO je OU tudi opozoril, da naj se pravočasno uredijo tista še odprta razmerja z občino 
Lenart, kjer bi lahko prišlo do zastaranja v škodo občine Sv. Jurij. 
 
                                                                                                          Predsednica NO: 
                                                                                                          Hermina Križovnik 
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                         8.                                     
 

 
POROČILO  

O DELU  
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

ZA LETO 2009 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Medobčinski inšpektorat 
 
Nosilec gradiva: mag. Franjo Švajger 
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»Medobčinski inšpektorat« je skupni inšpekcijski organ 18 občin ustanoviteljic; občin 
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, 
Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob 
Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih gorica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
in občina Šentilj v Slovenskih goricah. 
 
Poročilo za leto 2009 temelji na mesečnem in letnem planu dela za vsako občino posebej, kjer 
je predvideno število inšpekcijskih obiskov v posamezni občini (v skladu s ključem delitve iz 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski 
inšpektorat« (MUV, št. 3/08), ter splošnih usmeritev posameznih občinskih uprav. 
 
 
Ugotovitve: 
 
Iz poročila za leto 2009 je razvidno, da je Medobčinski inšpektorat opravil praktično vsa 
planirana opravila v vseh občinah. Pri opravilih (redni, kontrolni in izredni pregledi) je bilo 
opravljenih približno 630 opravil manj, vendar je to tudi posledica, da se je v Medobčinskem 
inšpektoratu šele v drugi polovici leta 2009 zaposlila uradna oseba s polnimi pooblastili za 
opravljanje inšpekcijskih in prekrškovnih del (zamenjava za uradno osebo premeščeno v 
septembru 2008).  
 
Zmanjšanje opravljenih opravil je tudi v tem, da bila tendenca inšpekcijskega in 
prekrškovnega dela v tem, da so se opravljali pregledi ciljno in sistemsko na področjih, kjer 
so bila v preteklih letih opazne večje nepravilnosti. To so bila področja: 

- zasedbe javnih površin brez soglasja, 
- nedovoljenega oglaševanja na vozilih, 
- posegi v varovalne pasove občinskih cest.   

  
Na ostalih področjih dela je Medobčinski inšpektorat vršil nadzor v skladu s programom dela, 
z navodili občinskih uprav in v skladu z zapaženo problematiko. 
 
V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 povečalo: 
 

1. Število izdanih ureditvenih odločb po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru se je povečalo 
za 66 %, 

2. Število izdanih sklepov se je povečalo za 150 %, 
3. Denarne izvršbe za neizvršitev upravnih odločb so se povečale za 181 %, 
4. Za 44 % se je povečalo število izdanih opozoril po Zakonu o prekrških,  
5. Za 25 % se je povečalo število izdanih odločb po Zakonu o prekrških. 

 
 
Na podobnem nivoju, kot leto prej je bilo pri ukrepih: 
 

1. Izdanih obvestil strankam po Zakonu o prekrških, 
2. Izdanih odredb zavezancem po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 
3. Število izterjav denarnih kazni preko Davčnega urada RS. 

 
 
 
 



 142 

Zmanjšalo se je: 
 

1. Število uvedenih postopkov za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin, 
2. Odstranitev izrabljenih motornih vozil preko izvajalca ravnanja z izrabljenimi vozili, 
3. Izdanih opozoril po Zakonu o prekrških, 
4. Število izdanih plačilnih nalogov po Zakonu o prekrških, 
5. Število zahtev za sodno varstvo na izdane Plačilne naloge in Odločbe o prekršku. 

 
Na področju zapuščenih vozil se je zmanjšalo število ukrepov (izdanih odredb za zapuščena 
vozila na javnih površinah). Pri analizi stanja se opaža trend zmanjšanja nepravilno 
odstavljenih vozil na javnih površinah že več let zapored.  
 
 
Na področju prekrškovnih postopkov se je povečalo število uvedenih postopkov pri 
ugotovljenih prekrških, izdanih odločbah o prekršku in izrečenih opozoril. Največji delež 
uvedenih postopkov o prekršku se nanaša na nepravilno odlaganje odpadkov, nepravilno 
parkiranje na javnih zelenih površinah, različni nedovoljeni posegi na občinskih cestah, 
nepravilno in nedovoljeno oglaševanje ter na področju nepravilnega odvajanja odpadnih vod.  
 
Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata pri svojem delu izvajajo tudi aktivnosti preventive in 
sodelujejo v različnih koordinacijah, kjer se poskuša opozarjati na nepravilnosti in jih 
preprečevati morebitne nevarnosti in nepravilnosti (varnostni sosveti v okviru občinskih 
uprav, regijska koordinacija inšpekcij  …). 
 

 
Predlogi 
 
Ugotovitve iz prejšnjih let in predlogi Medobčinskega inšpektorata, da je v večini občin 
ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata še vedno veliko občinskih odlokov neusklajenih z 
zakonodajo in da bi jih bilo potrebno novelirati, so, da se je v letu 2009 stanje na tem 
področju izboljšalo.  
 
To velja še posebej za področje ravnanja z odpadki, odpadnimi vodami, občinskimi cestami. 
Ker v večini Zakonov (izjema je Zakon o varstvu okolja – glede odpadkov in Zakona o 
varnosti v cestnem prometu glede vzdrževanja in varstva cest) ni direktnega pooblastila 
občinskim inšpekcijam za inšpekcijski nadzor, občinski predpisi pa niso usklajeni in so zato 
velikokrat v direktnem nasprotju z zakoni in uredbami, imamo pri svojem delu težave in ovire 
za učinkovit nadzor.  
 
V letu 2010 je pričela delovati tudi Medobčinska redarska služba, ki bo operativno delovala 
na istem krajevnem območju kot Medobčinski inšpektorat. Glede na to, da se obe službi na 
določenih področjih dopolnjujeta in prekrivata, bo to zagotovo doprineslo še k večji 
učinkovitosti pri nadzoru in zagotavljanju spoštovanja predpisov.  
 
V prihodnje bi bilo modro preučiti tudi možnost združevanja obeh medobčinskih služb v eno, 
saj bi to doprineslo še k večji učinkovitosti delovanja, racionalizaciji poslovanja, hitrejšega in 
enostavnejšega pretoka informacij in koordiniranega delovanja. 
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Številčni prikaz opravil v obdobju januar – december 2009 za vse občine skupaj 
 
 

 I II III IV  
  REALIZACIJA REALIZACIJA SKUPAJ SKUPAJ INDEX 

VRSTA OPRAVILA januar – junij julij – 
december 

Januar – 
december  

Januar – 
december  

III - IV 

  2009 2009  2009  2008 % 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 4936 4489 9406 9942 94,6 

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 
3567 3443 6990 7.672 91,1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 
220 76 296 178 166,3 

ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL PREKO NIGRADA 
13 18 31 58 53,4 

ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL LASTNIKOV SAMIH 
49 53 102 173 59,0 

ODSTRANITEV OSTANKOV VOZIL -  DINOS 
11 3 14 21 66,7 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM 
NADZORU 197 165 363 611 

59,4 

IZDANI SKLEPI 
63 24 87 34 255,9 

IZDANE ODREDBE 
169 143 312 302 103,3 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 
39 6 45 16 281,3 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI 
1 2 3 9 33,3 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 
3 1 4 14 28,6 

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 
604 555 1159 854 135,7 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 177 163 340 316 107,6 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  
94 71 165 114 144,7 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 
54 36 90 90 100,0 

IZDANI PLAČILNI NALOGI 
14 18 32 62 51,6 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 
7 18 25 20 125,0 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 
2 2 4 7 57,1 

PRISILNA IZTERJAVA 
6 18 24 23 104,3 

SKUPAJ 5113 4652 9746 10258 95,0 
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
 
V občini Sv. Jurij v Slov. goricah se je izvajal inšpekcijski nadzor v skladu s programom dela, 
pri čemer je bil poudarek podan nadzoru nad ravnanjem s komunalnimi odpadki in cestami. 
 
Program dela predvideva ob vsakokratni prisotnosti v občini: 
 

1. Prevzem morebitnih prijav na sedežu občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.  
2. Pregled Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kjer je poudarek na: 

a. Splošni čistoči in urejenosti kraja 
b. Nadzoru morebitnega nepravilnega oglaševanja in plakatiranja 
c. Odlaganju odpadkov izven dovoljenih mest 
d. Pregledu občinskih cest in javnih poti v smislu preglednosti in prevoznosti, 

urejenosti bankin, ustrezne prometne signalizacije, nedovoljenih posegov v 
ceste in javne poti 

e. Ostanki zapuščenih in izrabljenih vozil na javnih površinah in v naravnem 
okolju. 

 

 

Pri tem je potrebno poudariti, da na področju ravnanja s komunalnimi odpadki inšpekcija ni 
zasledila večjih nepravilnosti tako, da tudi ni bilo potrebno ukrepanje inšpekcije na tem 
področju. Primer divjega odlaganja ostankov azbestnih plošč v gozdu v Žitencah, na meji  
med občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Ana v Sl. Goricah, je sicer bil posredovan v 
pristojno reševanje Inšpekciji za okolje in prostor, enako kot tudi primer odvajanja odpadnih 
voda v potok v Sp. Gasteraju.  Ker pa okoljska inšpekcija ni od reagirala oz. ni izvedla nobene 
aktivnosti v zvezi z odstranitvijo teh posebnih odpadkov, na terenu pa so se pojavili tudi drugi 
odpadki iz pristojnosti lokalnih skupnosti oz. občinskih inšpekcij, je bilo z naše strani lastniku 
gozda iz Zg. Ščavnice, z odločbo odrejena odstranitev vseh odpadkov, v skladu s 157a. 
členom Zakona o varstvu okolja, in njihovo deponiranje pri pooblaščenem izvajalcu 
Saubermacher Slovenije, PE Lenart, Sp. Porčič 4a. To odločbo je lastnik gozda v 
zastavljenem roku tudi izvršil.  
 
Drugih posebnosti na tem področju  inšpekcija, kot rečeno ni obravnavala, čeprav so se nekaj 
krat, tako kot v drugih občinah, zlasti na ekoloških otokih,  pojavljali odpadki, ki tam nebi 
smeli biti. Vendar, ker ni bilo možno ugotoviti povzročitelja ali z očevidci oz. pričami 
ugotoviti povzročitelja, so ukrepi inšpekcije izostali. Po našem mnenju se odpadki, za katere 
ni predvideno ločeno zbiranje na ekoloških otokih,  prekomerno zbirajo, zaradi premajhnega 
volumna inštaliranih posod za odpadke pri gospodinjstvih oz. preredkega odvoza odpadkov. 
Zato bi bilo smotrno tudi v občini Sv. Jurij razmišljati o spremembi odloka v smislu določitve 
ustreznega volumna posod na glavo oz. število družinskih članov, ki so dejanski povzročitelji. 
To bi po relativno verodostojnih podatkih (40 l na glavo) pomenilo, da bi morala imeti  npr. 
štiričlanska družina posodo velikosti 160 l in ne 120 l, kot je to v praksi.  
 
Tudi na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti inšpekcija ni evidentirala 
večjih nepravilnosti tako, da razen izrečenega opozorila za podiranje dveh dreves, ki so se 
močno nagnila nad cesto v Srednjem Gasteraju, drugih ukrepov ni bilo potrebno izvajati. 
Potrebno pa bo čim prej postaviti, še vedno ne postavljeno  prometno signalizacijo na 
poškodovanem mostu, pri mlinu v Malni in se tako zavarovati pred morebitno odškodninsko 
odgovornostjo, zaradi morebitnih nesreč v času, dokler se ne izvede ustrezna sanacija in 
popravilo poškodb mostu.   
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Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je bilo opravljeno skupaj 144 rednih in 
izrednih pregledov. Na osnovi teh pregledov je bila izdana ena inšpekcijska odločba in 2 
opozorili po zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter  8 odredb. V 3 primerih pa je inšpekcija 
reševala zadeve s podajanjem ustreznih odgovorov ali odstopanjem posameznih zadev v 
reševanje drugim pristojnim inšpekcijskim službam. V prekrškovnih postopkih pa so bila 
izrečena 3 opozorila po zakonu o prekrških.  
 

 
 

Številčni pregled opravil in izrečenih ukrepov na območju občine  
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 
 
 
 
 

 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
januar – junij  

2009 

REALIZACIJA  
Julij – december  

2009 

REALIZACIJA 
januar – december 

2009 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 80 83 163 

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 69 75 144 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE   1 1 

ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL PREKO NIGRADA       

ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL LASTNIKOV SAMIH       

ODSTRANITEV OSTANKOV VOZIL -  DINOS       

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 2   2 

IZDANI SKLEPI       

IZDANE ODREDBE 5 3 8 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 1   1 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI       

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI       

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 3 4 7 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 1 2 3 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  1 2 3 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU       

IZDANI PLAČILNI NALOGI       

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU       

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO       

PRISILNA IZTERJAVA       

SKUPAJ 81 85 166 
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Neustrezna signalizacija poškodbe na cesti 
 
 

 
 

Zaraščenost vegetacije v cestni svet 
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                         9.                                     
 

 
SKLEP  

O IMENOVANJU 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič  
 

 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 
16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel Sklep o 
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 
16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU 

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
1. člen 

V Občinsko volilno komisijo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se imenujejo: 
- za predsednico: Nataša Čučko, roj. 1976, stanujoča Nikova ul. 14, 2230 Lenart; 
- za namestnico predsednice: Jasna Senekovič, roj. 1982, stanujoča Zg. Partinje 132, 2223 
Jurovski Dol 
- za člana: Branimir Verbošt, roj. 1957, stanujoč Žitence 32, 2223 Jurovski Dol; 
- za namestnika člana: Viktor Škrlec, roj. 1944, stanujoč Zg. Partinje 145/b, 2223 Jurovski 
Dol; 
- za članico: Marjeta Simonič, roj. 1972, stanujoča Žitence 49, 2233 Sveta Ana v Slov. 
goricah; 
- za namestnika članice: Janez Škrlec, roj. 1984, stanujoč Zg. Partinje 145, 2223 Jurovski 
Dol; 
- za članico: Simona Bauman, roj. 1969, stanujoča Malna 16, 2223 Jurovski Dol; 
- za namestnico članice: Maja Senekovič, roj. 1984, Jurovski Dol 101, 2223 Jurovski Dol.   
 
 

2. člen 
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 
70/b, 2223 Jurovski Dol.  
 

3. člen 
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta. 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije – 
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
14/06). 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije. 
 
 
Jurovski Dol, 08.04.2010 
Zadeva: 041-2/2010-8 
 
                                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                  Peter Škrlec 
                                                                                                                      Župan 
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Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) je v 
mesecu februarju na spletnih straneh občine in oglasni deski objavila Javni poziv za 
predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Ker do roka, določenega v javnem pozivu, to je 19.03.2010, Komisija ni prejela dovolj 
predlogov, je izdala ponovni javni poziv in o le-tem obvestila predstavnike političnih strank v 
lokalni skupnosti.  
 
Predlagan sklep določa Občinsko volilno komisijo v sestavi predsednika in njegovega 
namestnika ter treh članov in njihovih namestnikov, kot določa 35. čl. Zakona o lokalnih 
volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in št. 45/08). 
 
Po prispelih predlogih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podala 
predlagan predlog v obravnavo Občinskemu svetu, kateri je na podlagi 38. čl. Zakona o 
lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in št. 45/08) pristojen za imenovanje Občinske 
volilne komisije, katere mandat traja štiri leta. 
 
Z uveljavitvijo predlaganega sklepa, preneha mandat dosedanji Občinski volilni komisiji, ki je 
bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 14/06) v prejšnji skupni občini Lenart.  
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                     10.       
 

 
 
 

SKLEP 
 O POTRDITVI  

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
PROJEKTA 

UREDITEV VODOVODA IN  
KANALIZACIJE JUROVSKI DOL  

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Samo Kristl 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 20. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) in 16. čl. Statuta občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na ___ redni seji, dne ______ sprejel Sklep o potrditvi Investicijskega programa 
»Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, kot je bil predlagan.  
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                                                                                                                   PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in 20. 
čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
na 20. redni seji, dne 13.08.2009 sprejel  
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
»UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE JUROVSKI DOL« 

 
 

I. 
 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah potrjuje Investicijski program »Ureditev 
vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, ki ga je izdelal Riso zavod, Pot v toplice 9, 2250 
PTUJ. 
 
 

II. 
Sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Jurovski Dol, 08.04.2010 
Zadeva: 354-35/2009- 
 
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                              Peter Škrlec 
                                                                                                                  Župan 
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Obrazložitev: 
Riso Zavod, Pot v toplice 9, 2250 Ptuj, je v februarju letos izdelal Investicijski program 
»Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, in sicer v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.  
 
Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna 
podlaga za investicijsko odločitev in je potreben, ko znaša vrednost investicije nad 
500.000,00 EUR. 
 
Investitor, torej občina, po predhodni zagotovitvi pregleda skladnosti pripravljene 
dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti izračunanih kazalnikov potrdi investicijski 
program s pisnim sklepom o odobritvi izvedbe investicije. 
 
Glede na dejstvo, da je bila ocenjena vrednost projekta 1.141.188,23 EUR je investicijski 
program nujen. Projekt »Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol« je občina prijavila 
na Javni poziv Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko. 
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                     11.       

 
 

LETNI PROGRAM 
RAZVOJA PODEŽELJA  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

ZA LETO 2010 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Franc Bele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007) in 15. člena 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah je na ___. redni seji dne ______, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007) in 15. člena 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah je na 25. redni seji dne -------------.2010, sprejel 
 
 
 

LETNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI SVETI JURIJ  
V SLOVENSKIH GORICAH 

 
ZA LETO 2010 

 
 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah bo v letu 2010 na podlagi sprejetega proračuna, 
namenila skupaj okvirno 25.300,00 EUR za izvedbo letnega programa razvoja podeželja v 
Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
 
Skupna zagotovljena sredstva za razvoj podeželja v Občini se bodo v okviru proračunskih 
postavk namenjala na podlagi izvedenega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007). 
 
Medsebojne obveznosti med Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah in morebitnim 
prejemnikom pomoči se bodo uredile s pogodbo, kjer bo natančno opredeljena namenska 
poraba proračunskih sredstev in sicer za naslednje namene: 

 
1. NALOŽBE V RASTLINSKO PRIDELAVO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 

 
Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

-  stroški nakupa novega rastlinjaka ali plastenjaka in montaže ter opreme; 
-  stroški nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za       

postavitev  mreže s stroški  svetovanja in nadzora; 
-  stroški postavitve  sadnega nasada: stroški  priprave izvedbenega načrta  za zasaditev 

novega sadnega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za 
ograjo in nakup večletnega sadilnega  materiala. 

 
Sredstva se zagotovijo v višini 5.000,00 EUR. 

 
2. NALOŽBE V ŽIVINOREJSKO PROIZVODNJO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 

     
    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

- stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, 
- stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, 
- stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd.), 
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- stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov 
(seniki, silosi, prenosna molzišča na pašnikih, čebelnjaki itd.), razen gnojnih jam in 
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive, 

- stroški postavitve pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup 
opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 
Sredstva se zagotovijo v višini 10.100,00 EUR. 

 
3. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU;  
 

Kritje upravičenih stroškov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in 
delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter na področju organizacije forumov za 
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja 
na njih. 

 
    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
    
                 a) izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem 

gospodarstvu: 
 

    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 
− stroški organiziranja programov za usposabljanje. 
 

     b)   svetovalne storitve, ki jih opravljajo tretje strani: 
 

− honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z 
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje. 

 

     c)  organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, 
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: 

 

− stroški udeležbe; 
− potni stroški; 
− stroški publikacij; 
− stroški najemnin razstavnih prostorov; 
− simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado in 

zmagovalca. 
 

Sredstva se zagotovijo v višini 5.000,00 EUR. 

 
4. Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč 
 

    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
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- Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) 
kmetijskih zemljišč.                          
 

Sredstva se zagotovijo v višini 3.000,00 EUR. 
5. POMOČ DE MINIMIS – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 

proizvodov na kmetijskih gospodarstvih  
 
Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

- nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih 
proizvodov; 

- nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih proizvodov; 
- nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih 

proizvodov. 
 
Sredstva se zagotovijo v višini 2.200,00 EUR. 
 
 
 
Številka:  330-4/2010 
Datum:    08.04.2010 
 
 
 
 

                                                                   ŽUPAN  
      Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

                                                                    Peter ŠKRLEC 
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Obrazložitev:  
Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010, ki ga je 
predlagal Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in finance na svoji deseti redni seji dne, 
24.03.2010, izkazuje namene za katere se lahko porabijo planirana proračunska sredstva v 
višini 25.300,00 EUR, ki so predvidena za kmetijstvo, živinorejo, rastlinsko predelavo, 
tehnične podpore v kmetijskem sektorju, arondacijo in drugih namenov, ki so opredeljeni v 
pravilniku.  
 
Letni program dela za področje razvoja podeželja v občini, ki ga sprejme občinski svet, je 
osnova za razpis na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja 
podeželja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010.    
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                    12.                                     

 
SKLEP 

O PODELITVI PRIZNANJ 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 

 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08, 
100/08, 79/09, 14/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 
33/2007) in 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ____ redni 
seji, dne __________ sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot 
je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08, 
100/08, 79/09 in 14/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 
33/2007) in 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ____ redni 
seji, dne __________ sprejel  
 
 
 

SKLEP 
O PODELITVI 

PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 

I. 
Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ima pomen priznanja za dosežke v letu 2009 
prejmejo: 

1. Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij, Jurovski Dol 
2. Fanedl Ivan, Jurovski Dol 
3. Najdenik Marinka, Zg. Partinje 
4. Holer Boris, Jurovski Dol 
5. Pavalec Jože, Sp. Gasteraj 
6. Dajčman Ludvik, Varda 

 
 

III. 
Priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podelijo na osrednji občinski proslavi ob 4. 
občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 
 

IV. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. 
 
 
Jurovski Dol, 08.04.2010 
Zadeva: 030-2/2010 
 
                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                            Peter Škrlec 
                                                                                                                 Župan 
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Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 
dne, 12.03.2010 objavila javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike priznanj 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Jurijevega srebrnika. Rok za oddajo predlogov se je iztekel 
29.03.2010 ob 12. uri.  
 
Predlogi za priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili naslednji:  

1. Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij (predlagatelj: Društvo kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij) 

2. Marinka Najdenik (predlagatelj: Krajevna organizacija Rdečega križa Sv. Jurij) 
3. Boris Holer (predlagatelj: Lovska družina Sv. Jurij) 
4. Miroslav Puhner (predlagatelj: Kulturno društvo Ivan Cankar) 
5. Ivan Fanedl (predlagatelj: Kulturno društvo Ivan Cankar) 
6. Jože Pavalec (Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij) 
7. Marija Boldižar (Župnijska Karitas) 
8. Ludvik Dajčman (Župnijska Karitas) 

 
Na podlagi utemeljitev predlogov in posveta članov, je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) sprejela sklep, da se ob 4. občinskem 
prazniku podeli 6 priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Po dobljenih predlogih s strani društev in drugih organizacij v občini, komisija predlaga v 
sprejem sklep, po katerem priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah prejmejo: Društvo 
kmečkih gospodinj Sv. Jurij, Ivan Fanedl, Holer Boris, Marinka Najdenik, Jože Pavalec in 
Ludvik Dajčman. Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlagan sklep.  
 
Priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se bodo podelila na osrednji občinski proslavi ob 4. 
občinskem prazniku, v petek, 23.03.2010. 
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                    13.                                     

                  
 

SKLEP 
O PODELITVI  

JURIJEVEGA SREBRNIKA 
 

 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič  

 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08, 
100/08, 79/09 in 14/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 
33/2007) in 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ____ redni 
seji, dne __________ sprejel Sklep o podelitvi Jurijevega srebrnika, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08, 
100/08, 79/09 in 14/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 
33/2007) in 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ____ redni 
seji, dne __________ sprejel  
 
 
 

SKLEP 
O PODELITVI 

JURIJEVEGA SREBRNIKA 
 
 

I. 
Jurijev srebrnik, ki ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo oz. enkratno 
delo posebnega značaja, na različnih področjih prejme Cvetka Črnčec iz Sp. Gasteraja.  
 
 

II. 
Jurijev srebrnik se podeli na osrednji občinski proslavi ob 4. občinskem prazniku Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah.  

 
 

III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. 
 
 
Jurovski Dol, 08.04.2010 
Zadeva: 030-2/2010 
 
                                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                       Peter Škrlec 
                                                                                                            Župan 
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Obrazložitev:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 
dne, 12.03.2010 objavila javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike priznanj 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Jurijevega srebrnika. Rok za oddajo predlogov se je iztekel 
29.03.2010 ob 12. uri.  
 
Predlogi za prejemnike Jurijevega srebrnika so bili naslednji:  

1. Cvetka Črnčec ( predlagatelj: Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij) 
2. Cvetka Črnčec (predlagatelj: Kulturno društvo Ivan Cankar) 
3. Peter Škrlec (predlagatelj: Športno društvo Sv. Jurij) 

 
Komisija je zavzela stališče, da se podeli zgolj en Jurijev srebrnik in soglasno predlaga 
občinskemu svetu, da zahvalo in priznanje za dolgoletno uspešno delo oz. enkratno delo 
posebnega značaja na različnih področjih prejme Cvetka Črnčec iz Sp. Gasteraja.   
 
Jurijev srebrnik se bo podelil na osrednji občinski proslavi ob 4. občinskem prazniku, v petek, 
23.03.2010. 
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                    14.                                     
 

 
SKLEP 

O POTRDITVI  
PROGRAMA PRIREDITEV 

OB 4. OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH  
 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec   

 
 

 
 

PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/2007 in 33/2007) in 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. 
redni seji, dne __________ sprejel Sklep o potrditvi programa prireditev ob 4. občinskem 
prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/2007 in 33/2007) in 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. 
redni seji, dne __________ sprejel  
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI PROGRAMA PRIREDITEV 

OB 4. OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah potrjuje »Program Jurijevih dnevov 2010«, ki 
je priloga tega sklepa. 
 

 
II. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 
 
Jurovski Dol, 08.04.2010 
Zadeva: 030-3/2010- 
 
 
                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec  
                                                                                                               Župan 
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PRIREDITVE V ČASU JURJEVIH DNEVOV 2010 
V OBČINI SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 
 
KDO KAJ KDAJ KJE 
Krajevna 
organizacija RK 
Sv. Jurij 

Krvodajalska akcija 16.4.2010 
ob 7.30 

OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol 

PGD Sv. Juriji Tradicionalno 
srečanje lovcev LD 
Sveti Jurij in 
gasilcev PGD Sv. 
Jurij 

16.4.2010 
ob 16. uri 

Trg v Jurovskem Dolu 

Občina Sv. Jurij in 
LD Sveti Jurij 

Čistilna akcija 
»Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu« 

17. 4.2010 
ob 9. uri 

Po zaselkih občine 

KD Ivan Cankar Jurjevo srečanje 
folklornih skupin 

18.4.2010 
ob 14. uri 

Kulturni dom 

KORK Sv. Jurij Merjenje krvnega 
tlaka, holesterola in 
sladkorja v krvi 

18.4.2010 
ob 8. uri 

V prostorih občine 

Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah in 
KD Ivan Cankar 

Osrednja proslava ob 
4. občinskem 
prazniku 

23.4.2010 
ob 19. uri 

Kulturni dom 

Društvo 
upokojencev Sv. 
Jurij in JVIZ in 
VVZ OŠ J. 
Hudalesa 

Razstava likovnih in 
ročnih del 

24.4.2010 Kulturni dom 

TD Dediščina Jurjeva nedelja- 
budnica, 1. in 2. 
maša (7.00 in 10.00 
uri), blagoslov konj 

25.4.2010 Jurovski Dol 

PGD Sv. Jurij Postavitev majskega 
drevesa  

26.4.2010, 
ob 17. uri 

Jurovski Dol, pri gasilskem 
domu 

TD Dediščina Pohod 
»Spoznavajmo svoj 
kraj« 

27.4.2010 
ob 9. uri 

Trg v Jurovskem Dolu  

ŠD Sv. Jurij Tradicionalno 
športno srečanje med 
zaselki 

27.4.2010 
Ob 9. uri 

Športno igrišče pri osnovni 
šoli 

Klub Gasterajčan Postavitev majskega 
drevesa 

29.4.2010 
ob 9. uri 

Pri Bar Rokavec 

PGD Sv. Jurij  Sprejem gasilskega 
vozila in družabna 
prireditev z 
Navihankami 

01.05.2010 
ob 15. uri 
oz. ob 19. 
uri 

Športni park Jurovski Dol 
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Obrazložitev:  
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je po sestanku Koordinacijske skupine, ki se je sestala dne, 
11.03.2010, prejela predloge prireditev in drugih aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru 
Jurijevih dnevov, ki bodo letos potekali od 16.04.2010 do 01.05.2010.  
 
V skladu z 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, 36/07) se vsebina in program praznovanja občinskega praznika vsako leto 
opredeli posebej, in sicer s sklepom občinskega sveta.  
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                    15.                                     
 
 
 

 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
NA REDNIH SEJAH  

V LETU 2008, 2009 in 2010 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič  
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POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

NA REDNIH SEJAH V LETU 2008, 2009 in 2010 
 

Zap. 
št. 

Seja občinskega 
sveta in datum seje 

Član občinskega 
sveta 

Pobuda Realizacija oz. nerealizacija 

1. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Marija Šauperl Pravilnik v zvezi s financiranjem 
kulturnih dejavnosti 

Sprejet Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih 
programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah, na 23. redni seji, dne 17.12.2009 

2. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Roman Črnčec Postavitev ogledala v križišču pri 
Lorberjevih v Gasteraju 

Pobuda je predana v preučitev policiji, da poda 
strokovno mnenje. 

3. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Drago Korošec Zaščita elek. napeljave, 
razdelilnika v Jurovskem Dolu 

Ureditev v sklopu širitve ceste »Prometna povezava 
urbanega središča z avtocesto« - v letu 2011 

4. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Alojz Andrejč Ogled kritičnih točk v prometu po 
občini naj opravi Svet za 
preventivo in varnost v cestnem 
prometu 

Pobuda je bila posredovana predsedniku Sveta za 
preventivo in varnost v cestnem prometu. 

5. 12. redna seja, 
29.05.2008 

Roman Črnčec Nakup dodatnih sedežev v mrliški 
vežici 

Nakup stolov je bil realiziran v mesecu juliju 2009. 

6. 14. redna seja, 
09.10.2008 

Marija Šauperl Namestitev kamer ob pokopališču Kamera ja nameščena na starem pokopališču, na 
novem pokopališču zaenkrat še ni postavljenih kamer. 

7. 14. redna seja, 
09.10.2008 

Roman Črnčec Plaz pri Orniku, ki še ni urejen in 
bi se moral urediti pred zimo 

Sanirano.  

8. 15. redna seja, 
04.12.2008 

Branko Črnčec Ureditev ekoloških otokov po Sp. 
Gasteraju in Žitencah tako kot so 
se uredili drugje po občini 

Postopna ureditev ekoloških otokov (2-3) v letu 2010. 
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9. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Alojz Andrejč Pobuda za ureditev pešpoti od 
Baumana do cerkve v Jurovskem 
Dolu 

Ureditev pešpoti od centra do športnih igrišč je 
vključena v projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski 
Dol, s katerim se bo občina prijavila na javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

10. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Roman Črnčec Povezava s sosednjimi župani in 
ustvarjanje pritiska na pristojno 
ministrstvo oz. državo, da bi v 
zvezi s sanacijo plazov dosegli 
sofinanciranje s strani države 

»Pritisk« se vrši s pomočjo poslancev, kolegijev 
županov Upravne enote Lenart in sestankov županov 
Podravske regije.  

11. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Roman Črnčec Slabo ravnanje z delovnimi 
materiali, ki jih je potrebno 
pospraviti (Gasteraj) 

Opozorilo je bilo posredovano izvajalcem.  

12. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Roman Črnčec Ureditev obcestnih jarkov in 
udarnih lukenj, predvsem pri 
Šalamunu 

Urejanje obcestnih jarkov je stalna naloga občine, 
glede ceste pri Šalamunu je v pripravi ponudba na 
posredovano povpraševanje ureditve cestnega odseka 
v dolžini cca 400 metrov.  

13. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Branko Črnčec Ureditev ceste s kanali pri Alojzu 
Črnčecu in Dušanu Farazinu 

Realizirano 

14. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Dejan Simonič Čiščenje muld Sanirano, izvajanje se nadaljuje tudi v letu 2010. 

15. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Branko Črenčec Gramoziranje ceste Belna – Šnofl v 
Gasteraju 

Izvedeno. 

16. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Ludvik Dajčman Gramoziranje ceste pri Majceniču  
in Krajncu v Partinju 

Izvedeno, tudi v letu 2010. 

17. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Alojz Andrejč Predlog, da se ustanovi komisija, ki 
bo poskrbela za ureditev prostorov 
pod kulturnim domom 

Na sestanku Koordinacijske skupine, ki je bil 
04.09.2009 je bila imenovana komisija v sestavi: 
Alojz Antolin, Alojz Andrejč in Rudi Tetičkovič. 

18. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Branko Črnčec Most pri Pavalecu v Sp. Gasteraju 
se lomi 

Sanirano. 
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19. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Alojz Črnčec, 
Roman Črnčec in 
Branko Črnčec 

Uredita naj se mostova na 
Žitencah, in sicer pri Šnajderju in 
Rotweinu 

Saniran je en most. 

20. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Dejan Simonič Pregled celotne trase ceste na 
Žitencah pred asfaltiranjem, uredi 
naj se odvodnjavanje, prevoznost 
tudi za tovornjake in na dveh 
mostovih postavi ograje 

Urejeno. 

21. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Gregor Nudl Ureditev pešpoti od centra do 
igrišča naj se uredi s strani društev, 
ki delujejo v občini 

Pešpot bo urejena v sklopu projekta Ureditev vaškega 
jedra Jurovski Dol.  

22. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Drago Korošec Postavitev prometnega znaka v 
Lešovem križišču 

Urejeno. 

23. 18. redna seja, 
08.04.2009 

Drago Korošec Odgovor občanu, kako je s cesto v 
Partinju, in sicer po hribu, ki meji z 
Občino Pesnica 

Dogovori z občanom in županom Občine Pesnica, 
Venčeslavom Senekovičem, že potekajo.  

24. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Dejan Simonič Urejenost interventne službe v 
Zdravstvenem domu Lenart 

Urgentna služba je urejena v okviru Zdravstvenega 
doma Lenart in je v njegovi pristojnosti.  

25. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Dejan Simonič Zasaditev dreves ob jarku za 
pokopališčem, zaradi veternih 
tokov in divjadi 

Organizirala se bo okrogla miza oz. javna razprava, na 
katero bodo povabljeni predstavniki Agencije 
Republike Slovenije za okolje.  

26. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Dejan Simonič Krajanom Žitenc, ki še nimajo 
zabojnikov za smeti, naj se pošlje 
dopis, da jih dobijo 

V realizaciji.  

27. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Drago Korošec Bankomat pri trgovini ne deluje 
redno  

S strokovnimi službami Nove KBM Maribor je 
dogovorjeno, da bo bankomat do meseca aprila 
zamenjan.  

28. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Drago Korošec Po cesti na »dugo« odteka voda, 
potrebna bo ureditev vodotoka 

Odtek vode je bil jeseni 2009 saniran, letošnje taljenje 
snega je pokazalo, da sanacija ni bila v celoti uspešna, 
saj voda še naprej odteka.  
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29. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Drago Korošec Most čez Globovnico pri Vogrinu 
naj se uredi 

Urejeno.  

30. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Branko Črnčec Most v slabem stanju na poti iz Sp. 
Gasteraja proti Lenartu 

Obvestilo je bilo posredovano Občinski upravi Občine 
Lenart.  

31. 19. redna seja,  
11.06.2009 

Branko Črnčec Pregleda naj se most v Sp. 
Gasteraju pri Pavalecu 

Sanirano.  

32. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Alojz Andrejč Napredovanje ureditve prostora 
pod kulturnim domom 

Ureditev prostora bo potekala v sklopu projekta 
Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol. 

33. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Branko Črnčec Plaz na cesti v Sp. Gasteraju je 
potreben sanacije – zemlja na cesti 

Sanirano.  

34. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Dejan  Simonič Možnost gramoziranja ceste 
Rotwein 

Gre za poljsko pot, cesta se lahko uredi tako, da bo 
prevozna za lastnike zemljišč, če bodo le-ti izkazali 
interes.  

35. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Dejan Simonič Preselitev ekološkega otoka pri 
Lekežiču 

Ekološki otok je urejen, glede na akcijo, ki jo vodi 
Saubermacher d.o.o. (zbiranje plastike in papirja od 
vrat do vrat) postavitev še enega ekološkega otoka v 
tako kratki razdalji najverjetneje ne bo potrebna.  

36. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Alojz Andrejč Plačevanje odpadkov, ki jih 
dostaviš pri podjetju Saubermacher 

Članom občinskega sveta je na naslednji seji 
posredovan dopis podjetja Saubermacher d.o.o., o 
brezplačni oddaji odpadkov 

37. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Roman Črnčec Urejenost bankin po neurju Urejeno. 

38. 20. redna seja, 
13.08.2009 

Roman Črnčec in 
Gregor Nudl 

Luknja pred mostom v Sp. 
Gasteraju (mimo Račeka) 

Urejeno.  

39. 21. redna seja, 
29.10.2009 

Alojz Andrejč Smiselnost ureditve društvenega 
prostora pod kulturnim domom 

Društveni prostor bo urejen v sklopu projekta 
Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol. 

40. 21. redna seja, 
29.10.2009 

Roman Črnčec Plačilo za ločene odpadke pri 
Saubermacherju 

Dopis Saubermacherja d.o.o., kateri odpadki so 
brezplačno dostavljivi v zbirno sortirnem centru. 

41. 22. redna seja,  Drago Korošec Povezovalna cesta Lenart – Urejeno. 
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26.11.2009 Jurovski Dol je v zelo slabem 
stanju, nujno ukrepanje 

42. 22. redna seja,  
26.11.2009 

Drago Korošec Cesta iz Varde v smeri Lenarta je 
izredno slaba, uničena zaradi 
popravila ceste 

Urejeno.  

43. 23. redna seja, 
17.12.2009 

Alojz Andrejč Obvestilo podjetja Saubermacher 
d.o.o. naj se v spremenjeni obliki 
posreduje vsem gospodinjstvom v 
občini 

Obvestilo bo gospodinjstvom posredovano skupaj z 
obvestilom o zbiranju kosovnih odpadkov v mesecu 
marcu s strani Saubermacherja d.o.o.  

44. 23. redna seja, 
17.12.2009 

Alojz Andrejč Ureditev pogostejših odvozov 
smeti iz ekoloških otokov 

Odvoz je sedaj urejen na vsake tri tedne, glede na 
omenjeno akcijo zbiranja papirja in plastike od vrat do 
vrat, še pogostejši odvozi najverjetneje ne bodo 
potrebni.  

45. 23. redna seja, 
17.12.2009 

Alojz Andrejč Pri pripravi proračuna naj se odbori 
vključijo v pripravo proračuna pred 
prvo obravnavo 

Celoletno vključevanje odborov v pripravo proračuna 
in pred samo pripravo proračuna.  

46. 24. redna seja,  
18.02.2010 

Dejan Simonič  Možnost zasaditve dreves ob 
Globovnici 

Organizacija okrogle mize oz. javne razprave na to 
temo.  

47. 24. redna seja,  
18.02.2010 

Roman Črnčec Odsek ceste pri Šalamunu v Sp. 
Gasteraju je uničen 

V izdelavi je ponudba za  ureditev tega odseka ceste v 
približni dolžini 400 metrov.  

48. 24. redna seja,  
18.02.2010 

Roman Črnčec Ureditev ceste pri Klobasa Ivanu, 
kjer neprestano teče voda 

Faza zbiranja ponudb.  

49. 24. redna seja,  
18.02.2010 

Alojz Andrejč Ureditev okolice ekološkega otoka 
na Malni, saj odvoz odpadkov ni 
mogoč 

Urejeno.  

51. 24. redna seja,  
18.02.2010 

Drago Korošec Ustanovitev ekspertne skupine, ki 
bi ugotovila možnost znižanja 
stroškov za šolo 

Predlogi za člane skupine, ki bi bdela nad stroški.  
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BELEŽKE 
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