Nadzorni odbor
Jurovski Dol, 07.04.2009/26.11.2009
Zadeva: 032-1/2009
Na podlagi 43. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) ter
33. in 34. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
30/2007), je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, vezano na 10. redno
sejo/07.04.2009 ob 17.uri, izvedel nadzor in izdaja:

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU št.13/09
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za leto 2008
I.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Nadzorovana oseba: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Cilj nadzora: Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za leto 2008
Nadzorovano obdobje: 2008
Datum osnutka poročila o nadzoru: 20.09.2009
Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe: 15 dni od prejema poročila.

II.

KRATEK POVZETEK

NO je obravnaval zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij za leto 2008, z vsemi
prihodkovnimi in odhodkovnimi postavkami proračuna. Proračun občine za leto 2008 je bil
močno investicijsko naravnan. Zaključni račun za 2008 kaže na ustrezno realizacijo
zastavljenih ciljev občine v letu 2008. Razen v nekaj primerih, ko to zaradi objektivnih
okoliščin ni bilo mogoče. Kot izgradnja omrežja malih čistilnih naprav, kar se je zavleklo v
leto 2009, zaradi konec novembra podpisane pogodbe.
V letu 2008 so bili realizirani prihodki v višini 2.171.785,18 EUR, odhodkov pa je bilo
skupno za 2.878.590,53 EUR, oz 706.805,36 EUR ali 32,54% nad prihodki.
NO meni, da bo potrebno za takšno investicijsko nadaljevanje v prihodnje zelo intenzivno
razmišljati o pridobitvi novih virov sredstev na prihodkovni strani (javni razpisi, državni in
evropski viri itd.), oz. o umiritvi investicijske naravnanosti občinskega proračuna, da se
razkorak na prihodkovni in odhodkovni strani ne bi nerazumno večal in potrebna dodatna
zadolževanja v prihodnje ne bi presegla še sprejemljivih okvirov.
Sicer je pa močna investicijska naravnanost proračuna NO zdi primerna..

III.

IZVEDBA NADZORA

Zaključni račun je predstavila strokovna delavka občinske uprave – računovodkinja gdč.
Simona Črnčec. NO se je seznanil z prihodkovnimi in odhodkovnimi postavkami proračuna.
Na dohodkovni strani so bili izpostavljeni prihodki v višini 2.171.785,18 EUR, (od tega
1.325.928,04 davčnih prihodkov in 140.512,38 nedavčnih prihodkov – prihodki iz naslova
udeležbe na dobičku, prihodki od premoženja, upravnih taks, denarnih kazni – nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo, prihodki od prodaje blaga in storitev , vodarine, prihodki za
vzdrževanje pokopališča, prihodki od plačil komunalnega prispevka idr. Kapitalski prihodki
občine so bili realizirani v višini 16.300,00 EUR, pridobljeni iz naslova prodaje stanovanja.
Transferni prihodki so dosegli realizacijo v višini 689.044,76 EUR.
V letu 2008 niso bila realizirana odobrena sredstva iz EU, ker se projekt, ki bo financiran iz
EU še ni pričel in so bila zato ta sredstva prenesena v proračun za 2009. Tudi prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani, ker se prodaja zemljišč v 2008 še ni izvedla.
Pregledali smo odhodke, ki so v letu 2008 bili realizirani v višini 2.878.590,53 EUR, to je za
kar 32,54% nad prihodki. Odhodki povezani s stroški dela občinske uprave so znašali
97.523,39 EUR (plače, prispevki, regres, prevozni stroški, izobraževanje…) Za materialne
stroške in komunalne stroške občinske uprave je bilo porabljenih 24.205,79 EUR (pisarniški
in čistilni material in storitve, časopisi, knjige, revije, el. energija, voda, poštnina, vzdrževanje
računalnikov, odvoz smeti idr. Občina je med drugim nabavila še stojnico za tržnico v višini
4.958,33 EUR, pisarniško opremo v višini 8.980,52 EUR (fotokopirni stroj, dva prenosna
računalnika, programsko opremo (3X), stroški vzdrževanja službenega avtomobila
(zavarovanje, pristojbine, goriva, maziva) v višini 2.024,89 EUR. Kupljen je bil avtomobil v
znesku 1.009,04 EUR ter snežni plug in posipalnik soli v višini 8.727,10 EUR. Plačilo
Letalskemu centru za obrambo pred točo. Za subvencioniranje kmetijstva je bil izdelan javni
razpis v skladu s sprejetim Pravilnikom in je bilo temu namenjenih 6.706,42 EUR.
Za vzdrževanje občinskih cest je bilo porabljenih 168.410,97 EUR (tekoče vzdrževanje,
zimska služba, vzdrževanje drugih objektov. Za modernizacijo in rekonstrukcijo cest se je
porabilo 258.277,63 EUR proračunskih sredstev. Za projektno dokumentacijo (za projekt »
Prometna povezava urbanega središča z avtocesto« je bilo plačanih 1.785,00 EUR. V vezi
avtobusnih čakalnic, občina plačuje odvoz smeti in tekoče vzdrževanje, zavarovanje zaradi
vandalizma,. Zavarovalna premija za ceste znaša 1.252,38 EUR, za cestno razsvetljavo je bilo
porabljeno 29.928,58EUR ,od tega tekoče vzdrževanje v višini 19.621,98 EUR za
novogradnje, ostalo el. energija. Za namen spodbujanja podjetništva je občina namenila 800
EUR.
V zvezi z vračili vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je občina nakazala sredstva 318
upravičencem v skupni višini 332.309,99 EUR.
Za zbiranje in ravnanje z odpadki je občina v letu 2008 porabila 23.776,28 EUR, za ravnanje
z odpadno vodo 91.638,75 EUR za namen novogradnje (čistilna naprava pri osnovni šoli),
plačilo drugih storitev in dokumentacije ter okoljsko dajatev, ki se plačuje Nigradu.
Za delo Medobčinskega inšpektorata je občina namenila po pogodbi 2.925,00 EUR, za
geodetske storitve 3.576,76 EUR, za ureditev baze cestnih podatkov 2.856,54 EUR in za
prostorski plan občine 20.825,00 EUR.
Za gradnjo vodovoda in vodarino je občina v letu 2008 realizirala znesek v višini 64.646,36
EUR (obnova voda Partinje-Varda-Jurovski Dol). Za vzdrževanje mrliške vežice je bilo

porabljenih 28.036,96 EUR, in sicer za električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz
smeti, poštnino in kurirske storitve in tekoče vzdrževanje drugih objektov).
Praznično urejanje naselij (praznična okrasitev občinskega središča, čiščenje in košnja trave,
ki jo po pogodbi opravlja Duh s.p.) sta skupaj realizirani v višini 18.489,90 EUR, od tega
prvo 6.138,74 EUR, drugo 12.361,16 EUR.
Za spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo pri tekočem vzdrževanju in upravljanju stanovanj
realiziranih 1.070,36 EUR; za ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske pa
37.500,77 EUR ( priprava zemljišč, plačilo dokumentacije in nakup stavbnih zemljišč za
potrebe ceste.
Za nujno zdravstveno varstvo je bilo porabljenih 7.292,83 EUR (plačilo prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje), Za dejavnost zdravstvenih domov pa občina ni namenila
finančnih sredstev. Za mrliško-ogledno službo je bilo porabljenih 3.044,30 EUR.
Za sofinanciranje gasilstva v občini – PGD-7.750 EUR, sofinanciranje gasilske zveze v višini
4.282,25 EUR in požarna taksa 26,44 EUR.
Za programe v kulturi je šlo skupaj 36.624,00 EUR, od tega za Knjižnico Lenart 2.690,05
EUR, za izdatke za blago in storitve javnih zavodov 16.675,03 EUR, za nakup knjig za
šolsko knjižnico na OŠ v Jurovskem Dolu 498,00 EUR, za ljubiteljsko kulturo – Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti v višini 1.000,00 EUR in za sofinanciranje delovanja Kulturnega
društva Ivan Cankar v višini 6.088,00 EUR ter nastope pihalnega orkestra MOL 600,00 EUR.
Za druge programe v kulturi – nakup stolov v kulturnem domu in vzdrževanje kulturnega
doma 9.072,92 EUR. Za programe veteranskih organizacij 300,00 EUR, in sicer Območnemu
združenju veteranov vojne za Slovenijo. Zvezi društev upokojencev Slovenskih goric in
Društvu upokojencev Sv. Jurij je bilo skupaj namenjenih 750,00 EUR. Za programe športa
(Športno društvo Sv. Jurij, vzdrževanje športnih objektov in opreme, Lovsko družino Sv. Jurij
in Konjeniško društvo Slovenske gorice) je bilo skupaj namenjenih 15.799,58 EUR sredstev
iz proračuna za leto 2008.
Za spodbujanje turizma je občina nakazala 1.000,00 EUR Turističnemu društvu Dediščina,
1.547,00 EUR je namenila za publikacijo Vodnik po Slovenskih goricah.
Sredstva za izvedbo programov delovanja, so bila dodeljena še nekaterim drugim društvom,
ki delujejo v občini Jurovski Dol in so se prijavila na razpis, kot Društvo kmečkih gospodinj –
1000,00 EUR, Društvo vinogradnikov 500,00 EUR idr.
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok pokriva zagotavljanje razlike do polne ekonomske cene v
vrtcu v Jurovskem Dolu, za kar je bilo realiziranih 190.624,20 EUR – plačilo razlike do polne
ekonomske cene 99.676,13 EUR, izdatki za blago in storitve v javnih zavodih v višini
24.911,56 EUR, plačilo razlike do polne ekonomske cene vrtcev v drugih občinah v višini
55.313,91 EUR, izdatki za blago in storitve v višini 11.600,39 EUR, za kritje izgube v vrtcu v
višini 4.840,17 EUR, sredstva namenjena za otvoritev vrtca in prizidka k osnovni šoli v višini
4.928,43 EUR in za investicijsko vzdrževanje objektov-starega vrtca v višini 954,00 EUR. Za
osnovno šolstvo je bilo namenjenih 1.112.720,13 EUR, in sicer za izdatke in blago,
tekmovanja učencev v znanju, zgodnje učenje tujega jezika, varstvo vozačev, nakup opreme
(televizorji, projektorji, oprema, igrala,...), eko šolo, izvenšolsko koriščenje telovadnice,
sofinanciranje prevozov v šolo v naravi, zavarovalne premije, računalniško opremo idr. 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.

Za enkratno finančno vzpodbudo ob rojstvu otroka 17 staršem novorojencev, je bilo
porabljenih 3.850,00 EUR. Pomoč raznim neprofitnim organizacijam - 420,00 EUR.
Centru za socialno delo Lenart je bilo nakazanih 6.727,03 EUR za delovanje (za plače in
druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve javnih zavodov). Za
financiranje domskega varstva invalidov in varstva v domovih za ostarele je bilo namenjenih
24.145,23 EUR oz. 6.279,37 EUR. Za sofinanciranje programa javnega dela v Varstveno –
delovnem centru Polž je šlo 2.932,74 EUR.
Krajevna organizacija Rdečega križa je za prirejanje srečanja starejših občanov prejela 500,00
EUR, za redno delovanje pa 1.040,00 EUR. Sredstva so bila prav tako realizirana za
Območno združenje Rdečega križa Lenart, za Medobčinsko društvo invalidov ter za Društvo
rejnic in letovanje otrok. In drugo.
Člani NO so bili mnenja, da je zaključni račun dobro pripravljen in so cilji v glavnem
doseženi. Bo pa v prihodnje potrebno razmisliti o umiritvi investicijske naravnanosti
občinskega proračuna, oziroma zelo paziti, da se razkorak na prihodkovni in odhodkovni
strani ne bi nerazumno večal in potrebna dodatna zadolževanja v prihodnje ne bi presegla še
sprejemljivih okvirov.
Proračuna občine za leti 2008 in 2009 sta izrazito investicijsko naravnana in tudi po mnenju
Simone Črnčec, za leti 2010 in 2011 ne moremo pričakovati enake investicijske
usmerjenosti; financirale se bodo prednostno redne naloge občine in opravljala predvsem
manjša investicijska dela.

IV. UGOTOVITVE , IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE
Sredstva za redno delovanje občine, za investicije, transfere in vse druge odhodke iz
občinskega proračuna za leto 2008, so bila planirana v proračunu oz. v rebalansih proračuna
in večjih odstopanj ni bilo..
Člani NO so mnenja, da je zaključni račun dobro pripravljen in cilji skozi realizacijo v
glavnem doseženi, razen kadar to iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče. Je pa tudi mnenja,
da bo v prihodnje v primeru težav s financiranjem potrebno razmišljati o umiritvi investicijske
naravnanosti občinskega proračuna, da se razkorak na prihodkovni in odhodkovni strani ne bi
nerazumno večal in potrebna dodatna zadolževanja v prihodnje ne bi presegla še
sprejemljivih okvirov.
V. KONČNO POROČILO
Po izvedenem nadzoru, se je izdelal osnutek nadzornega poročila , ki se je obravnaval na 11.
seji NO, nato pa posredoval nadzorovani osebi
Nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni
ugovarjala. Osnutek poročila o nadzoru (O), se je po navedenem pritožbenem roku
preimenoval v končno poročilo.
Predsednica NO:
Hermina Križovnik

