
 
 

7. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
(7/11) 

 
 

 
 
 

(četrtek, 01.09.2011, ob 17. uri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
                                                                                                   
                                                                                                       Jurovski Dol, 24.08.2011 
                                                                                                       Zadeva: 900-1/2011- 
 
 
Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10), sklicujem 
 

7. redno sejo  

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 01.09.2011 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 6. redne seje  
3. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvem 

polletju leta 2011 
4. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
5. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančni vzpodbudi dijakom in 

študentom 
8. Sklep o pristopu k fundaciji Ustanove dr. Antona Trstenjaka 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- članom občinskega sveta, 
- članom nadzornega odbora, 
- predstavnikom Policijske postaje Lenart,  
- predstavnikom medijev. 
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                  2.                  
 
 

 
ZAPISNIK 6. 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 (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel zapisnik 
6. redne seje, kot je bil zapisan.  
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Številka: 900-1/2011 
Datum: 10.06.2011 
 

Z A P I S N I K  
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ki je bila  
v četrtek, 09.06.2011. 

 
Seja je potekala v Sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  

Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol  
 

 
Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Drago Korošec, Janez Verbošt, Marija 
Šauperl, Milan Bauman in Roman Črnčec (v nadaljevanju: člani sveta) 
 
Svojo odsotnost so opravičili: Franc Lešnik, Gregor Nudl. 
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 

AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

 
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega 
sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:  
9. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
10. Potrditev zapisnika 5. redne seje  
11. Pismo o nameri za ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin: 

Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v 
Slov. goricah 

12. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – 
druga obravnava 

13. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju na 
območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – skrajšani postopek 
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15. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija 
LC 302 461 Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol 

16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
O dnevnem redu so razpravljali člani sveta: Marija Šauperl, Alojz Andrejč 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejeme predlog, da se točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja članov 
občinskega sveta« na naslednjih sejah premakne na 3. točko dnevnega reda oz. takoj za 
točkami, kjer so na sejo vabljeni razni gostje.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 47 
Predlagana sprememba o umestitvi točke »Pobude in vprašanja članov občinskega sveta« 
na dnevni red seje občinskega sveta je bila sprejeta. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 20. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 33. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 6. redni seji, dne 09.06.2011, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 48 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH  

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
O zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so 
razpravljali člani sveta: Alojz Andrejč. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji, dne 09.06.2011 sprejel zapisnik 5. 
redne seje, kot je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 49 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 3. 
PISMO O NAMERI ZA USTANOVITEV MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
IN REDARSTVA OBČIN: LENART, BENEDIKT, CERKVENJAK, SVETA ANA, 

SV. TROJICA V SLOV. GORICAH IN SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06 – 
ZORed) in  2. odstavka 49. a Zakon o lokalni samoupravi – (Ur. l. RS št. 94/07,  27/08 
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, št. 76/08, št. 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), se 
je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 6. redni seji, dne 09.06.2011, 
seznanil in podal pozitivno mnenje k Pismu o nameri za ustanovitev organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, kot je predloženo. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 0  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep št. 50 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Predlagan amandma so člani 
sveta prejeli na sami seji.  
O predlagani točki so razpravljali: Drago Korošec, Marija Šauperl in Roman Črnčec. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje amandma: 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
5. odst. 17. čl. predlaganega odloka, ki določa:  
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»(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega 
obvestila iz prejšnjega odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V 
primeru začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati minimalni standard 
dobave pitne vode uporabnikom po predložitvi ustrezne embalaže na matičnem naslovu 
izvajalca javne službe.«, se spremeni:  
 

»(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega 

obvestila iz prejšnjega odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V 

primeru začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati minimalni 

standard dobave pitne vode uporabnikom.« 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 51 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je podal na glasovanje celoten odlok:  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(Ur. l. RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A, 108/09), 3. člena Zakona 
o prekrških /ZP-1/ (Ur. l. RS, št. 32/07-uradno prečiščeno besedilo, 17/08 (21/08-popr.), 
76/08-ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08) in 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji dne, 
09.06.2011 sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 52 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

SKLEP O SPREJEMU  
POSLOVNEGA NAČRTA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S PITNO VODO 
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Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Na seji so prejeli dodatno 
gradivo. 
Uvodno obrazložitev je podal Samo Kristl. 
 
Razpravljali so: Drago Korošec. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji, dne, 09.06.2011 sprejel Poslovni 
načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, kot je bil predlagan.   
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 53 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6.  
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU 

NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna Senekovič. 
 
Razpravljali so: Marija Šauperl. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 
2/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/2010, 84/10), 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, 16/10) in Odloka o lokalnem turističnem vodenju na 
območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 17/09) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, dne 09.06.2011, sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 7 članov sveta. 
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Sklep št. 54 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7.  
 

SKLEP O POTRDIVI  
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJEINVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

REKONSTRUKCIJA  
LC 203 461MOČNA – ZG. PARTINJE – JAKOBSKI DOL 

 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljali so člani sveta: Roman Črnčec, Marija Šauperl. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 18. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) in 16. čl. Statuta 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na 6. redni seji, dne 09.06.2011, sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija LC 302-461 – Močna – Zg. Partinje 
– Jakobski Dol.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 55 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA TER  
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 
 

Peter Škrlec je povedal, da se je sestal Odbor za komunalno in gospodarsko 
infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, kateri je pregledal ceste po območju 
občine in sestavil zapisnik, ki je bil predložen na sami seji.  
 
Alojz Andrejč je na hitro povzel zapisnik  
 
Peter Škrlec je predlagal, da se zapisnik obravnava na naslednji seji.  
 
Samo Kristl je dodal, da se sedaj ve, kaj je potrebno urediti, da tako ne bodo na vsaki seji 
enake pobude in vprašanja.  
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Roman Črnčec je poudaril, da so ceste uničene, vedno znova se govori enako, a realizira 
se zelo malo. Ni pravega nadzora, sklepajo se aneksi, samo navoz gramoza je nesmiseln, 
saj po nevihtah, slednjega več ni. Urediti bi bilo potrebno asfaltne mulde.  
Peter Škrlec je povedal, da je sprejet proračun, sklenjene pogodbe, dodatni aneksi se 
načeloma ne sklepajo. Drži pa dejstvo, da je kakovost izvedenih del izredno slaba. 
 
Marija Šuperl je menila, da je potrebno biti pri investicijah rigorozen, imeti interni 
nadzor, tako bo tudi do vzdrževanja prišlo kasneje.  
 
Samo Kristl je povedal, da so na občini zadovoljni z investicijami, ki so bile izvedene. Še 
večje težave se pojavljajo v drugih občinah.  
 
Marija Šauperl je povedala, da je zapisnik, ki je bil predložen, terjal delo ter predlagala, 
da ga občinska uprava skrbno prouči in zbere podatke, kaj je že urejeno, kaj je v teku in s 
katerimi deli se še ni pričelo. Predlagani ukrepi naj se uvrstijo v določene range glede na 
nujnost izpeljave sanacijskih del.   
 
Drago Korošec je povedal, da je na cesti proti Viktorju Škrlecu veliko materiala, ki ga je 
odneslo z njive, odpeljati bo potrebno kamenje ob cesti. Vprašal je, kdaj bo dokončana 
električna razsvetljava ob Prometni povezavi urbanega središča z avtocesto. 
 
Samo Kristl je povedal, da se čaka podjetje Telekom Slovenije, da zaključi svoja dela.  
 
Branko Črnčec je predlagal, da bi se na območju občine uredila konjeniška pot, katera ne 
bi tekla po cestah, ampak po starih poteh in drugih zemljiščih.  
 
Marija Šauperl je povedala, da je že v teku projekt LAS Ovtar – Po goricah, s katerimi 
bodo na zemljevidu prikazane točke in poti po občini. Zaželjene so tudi konjske poti, 
oblikovati bi jo bilo potrebno s pomočjo konjenikov.  
 
Alojz Andrejč je dodal, da je pobudo potrebno pozdraviti.  
 
Janez Verbošt je vprašal, kdaj se planira asfaltirati cesta Lorbek – Breznik, na Žitencah?  
 
Roman Črnčec je vprašal, ali so se že pričela dela na plazu pri Klobaseju.  
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da je po občini na cestah precej plazov, ceste so 
dotrajane. Sanacija plazov pa finančno pomeni veliko breme za občino.  
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, zato je župan ob 20.10 uri sejo končal. 
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Svet. za spl. in prav. zadeve  
 
                                                                                         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  
V PRVEM POLLETJU LETA 2011 

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

POBUDE  
IN VPRAŠANJA 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
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                  5. 
 

POROČILO 
O POLLETNI REALIZACIJI 

PRORAČUNA OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2011 
 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon.   
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                  6. 
 

ODLOK 
O REBALANSU 

PRORAČUNA OBČINE SV. 
JURIJ  

V SLOV. GORICAH ZA  
LETO 2011 

 
 

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

 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008 79/2009 in 51/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/1999, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-
ZSPDPO,109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN in 51/2010) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah  na __. redni seji, z dne _____________ sprejel Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 kot je bil predlagan.  
 
 



 46 

 

VSEBINA 
 

1. UVOD K. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETI  JURIJ V 
SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2011 

 
2. PREDLOG ODLOKA O  REBALANSU PRORAČUNA OBČINE 

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2011 
 

3. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
a. Bilanca prihodkov in odhodkov 
b. Račun finančnih terjatev in naložb 
c. Račun financiranja 

 
4. POSEBNI DEL PRORAČUNA 

a. Prihodki proračuna po področjih proračunske porabe in 
neposrednih proračunskih uporabnikih 

 
b. Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe in 

neposrednih proračunskih uporabnikih: 
       
                       00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA                     
                       10 OBČINSKI SVET      
                       20 NADZORNI ODBOR 
                       30 ŽUPAN 
                       40 OBČINSKA UPRAVA 
                       41 REŽIJSKI OBRAT 
 
 

5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA 
PRORAČUNA ZA LETO 2011 

 
6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA 

PRORAČUNA ZA LETO 2011 
 
7. NAČRT NABAVE IN PRODAJE NEPREMIČNEGA 

PREMOŽENJA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
8. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 
9. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
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1. UVOD K REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V 

SLOV. GORICAH ZA LETO 2011 
 
 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na predlog župana na svoji 3. redni seji, 
dne 23. 12. 2010 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 
in s tem omogočil nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu 2011. 
 
V nadaljevanju predlagamo občinskemu svetu v sprejem Spremembo odloka o proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011. Predlagane spremembe in dopolnitve 
predstavljajo prvi rebalans Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2011. 
 
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom in 
omogoča ponovno uravnovešenje med prejemki in izdatki proračuna. 
 
Temeljni razlog za predlagani rebalans je ponovna uskladitev prihodkovne in 
odhodkovne strani proračuna. Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov kot tudi 
na strani odhodkov. Na prihodkovni strani proračuna smo na novem ocenili vse prihodke, 
predvsem možnost realizacije posameznih vrst prihodkov. Med vire proračuna smo 
vključili dejansko stanje sredstev na računu po stanju 31.12. (105.358,51 €), kar je bilo 
izkazano v zaključnem računu proračuna občine za leto 2010 in ki se razlikuje od 
načrtovanega stanja sredstev na računu (77.701,00 €), ki je bilo vključeno v  predlog 
proračuna občine za leto 2011. 
 
S predlaganim rebalansom se bo spremenila bilanca prihodkov in odhodkov v 
primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2011. Prihodki se z rebalansom zmanjšajo za 
4,74 % oz. 146.039 €, kar je v glavnem posledica dejstva, da se bo prvi del sofinanciranja 
projekta »Ureditev vaškega jedra«  premaknil iz načrtovanega leta 2011 na mesec marec 
leta 2012. Na odhodkovni strani se bodo z rebalansom odhodki povečali za 109.610€, oz. 
3,59 %. Gre za povečanje načrtovanih odhodkov za projekt »Ureditev vaškega jedra«, 
zaradi črpanja vseh pridobljenih evropskih sredstev za leto 2011. Podrobnejše razlike v 
odhodkih so razvidne iz posebnega dela proračuna.  
 
S predlaganim rebalansom se uskladi načrt razvojnih programov in načrt prodaje in 
nabave nepremičnega premoženja občine. 
 
Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim  rebalansom proračuna za leto 
2011 nespremenjen.  
 
Račun financiranja: na področju odplačila dolgoročnih kreditov se z rebalansom ne 
predvidevajo spremembe, odplačilo glavnic in obresti poteka po načrtovanem planu 
odplačil. Zaradi spremenjene dinamike sofinanciranja projekta »Ureditev vaškega jedra«, 
se načrtuje kratkoročni kredit v znesku 200.000,00 € s črpanjem do konca leta 2011 in z 
vračilom v mesecu marcu 2012. Podrobnejša obrazložitev sledi v splošnem delu 
proračuna.  
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2. PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE 

SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2011 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008 79/2009 in 51/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/1999, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-
ZSPDPO,109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN in 51/2010) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah  na __. redni seji, z dne _____________ sprejel 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETI 
JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2011 

 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 (MUV št. 33/2010) 
se spremeni 2. člen tako, da se glasi: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov  določa v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Konto                            Skupina/podskupina kontov v EUR 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 2.931.776 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.004.407 
70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.591.318 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.420.343 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 67.505 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 103.470 

706   DRUGI DAVKI  0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 413.089 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

230.155 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500 

712   DENARNE KAZNI  2.500 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 72.100 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 106.834 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 373.551 
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720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 88.506 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 

285.045 

73    PREJETE DONACIJE (730+731) 0 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI     553.818 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

215.505 

741  
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO 
POLITIKO 

338.312 

 

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.161.325 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 981.435 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 102.303 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16.885 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  826.067 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 24.400 

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 11.780 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 583.695 
410   SUBVENCIJE 33.040 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 341.630 

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN 
USTANOVAM 

52.204 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  156.821 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.507.627 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.507-627 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 88.567 
430   INVESTICIJSKI TRANSFER  0 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 63.694 

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

24.873 

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. - II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 

- 229.549 

 
 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   0 
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752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA  0 

441   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.) 

- 229.549 

 

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A   

 VIII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 200.000 

55 IX. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 75.810 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  75.810 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.) 124.190 

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

-105.359 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   
PRETEKLEGA LETA 

105.359 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE  IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA  0 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov 
po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna 
je načrt razvojnih programov. 
 

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Številka: 410-28/2010                                            Župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 
Datum: 01.09.2011                                                                         Peter Škrlec 
 
 
 
 



 51 



 52 

 

 



 53 

 

 



 54 



 55 



 56 



 57 



 58 



 59 



 60 



 61 



 62 



 63 



 64 

 
 
 
 



 65 

 
5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA O 

PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
Podrobnejši pregled sprememb predlaganega rebalansa je razviden iz posebnega dela 
proračuna. V nadaljevanju so obrazložitve večjih sprememb. 
 

I. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov    

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI        2.931.776 

70 - DAVČNI PRIHODKI                                                     1.420.343 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                                   1.420.343 

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. Z rebalansom sprememb ne načrtujemo. 

 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE                                                        67.505 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine - nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Prav 
tako v okviru davkov na premoženje ne načrtujemo povečanja ali zmanjšanja sredstev. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                        103.470 

V rebalansu občinskega proračuna smo povečali prihodke na kontu okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja – odpadne vode in sicer zaradi tega, ker je nam je Nigrad d.d. 
zapoznelo prenakazal okoljsko dajatev za leto 2010. Prav tako smo povečali sredstva na 
postavki priključne take, ki nam jih prenakazuje Mariborski vodovod d.d. Zmanjšali pa 
smo sredstva na kontu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, saj se je spremenil način prenakazovanja teh dajatev. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI                                                 413.089 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
230.155 

Zaradi gibanja obrestnih mer na trgu bančnih storitev in prognoz za vnaprej smo 
zmanjšali načrtovane prihodke od obresti od vezanih evrskih depozitov in sredstev na 
vpogled. 
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Povečali smo sredstva na kontu 710306 – prihodki iz naslova podeljenih koncesij – gre za 
koncesijske dajatve za trajno gospodarjenje z divjadjo.  
 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE                                                            1.500 

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

712 - DENARNE KAZNI                                                                         2.500 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki jih z rebansom ne 
spreminjamo. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                72.100 

Prihodki od prodaje blaga in storitev smo zmanjšali za 2,70% oz. 2.000,00 €. Ti prihodki  
zajemajo: 

- prihodke od storitev za vrtec - razlika do ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki 
imajo stalno prebivalšče v drugi občini, obiskujejo pa vrtec v vaši občini, 

- vodarina,  

- prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže... 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                               106.834 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (refundacija javnih del, 
refundacija splošno koristno delo), prispevki upravičencev pomoči na domu ter 
komunalni prispevki občanov. Druge nedavčne prihodke smo z rebalansom povečali za 
15,01%.  

V letu 2011 smo dodali nov konto – refundacije družinski pomočnik (1.050,00 €), 
zmanjšali pa smo sredstva na kontu »refundacije družinski pomočnik«, saj so nam z 
letom 2011 ukinili program javnih del. 
 
Glede na pričakovane in že uresničene poslovne dogodke smo zvišali sredstva na kontu 
»refundacije splošno koristno delo« in uvedli nov konto drugi nedavčni prihodki – smeti. 
Gre za prenakazilo sredstev občine, ki nam jo prenakazuje podjetje Saubermacher d.o.o. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI                                             373.551 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV             88.506 

V letu 2011 načrtujemo prihodke od prodaje osnovnih sredstev - zgradbe starega vrtca, in 
če bo ugodna tržna situacija, tudi prihodke od prodaje kapitalskih deležev oz. delnic. Z 
rebalansom ne načrtujemo sprememb. 
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722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                                              285.045 

Pri načrtovanju prihodkov od prodaje zemljišč smo upoštevali načrtovane prihodke na 
podlagi Načrta nabave in prodaje nepremičnega premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Tudi na tej skupini kontov ne pričakujemo sprememb. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI                                            553.818 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ                                                                                           215.505 

Prihodki zajemajo finančno izravnavo in sofinancerska sredstva s strani državnega 
proračuna ministrstev, za investicije. Načrtovane prihodke smo z rebalansom zmanjšali 
za 25,31%.  Uskladili smo prejeta sredstva Službe vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in lokalno politiko, glede na polletno realizacijo smo povišali sredstva 
požarne takse in zmanjšali sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti. 

 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU                                                           338.312 

Zmanjšali oz. izločili smo v sprejetem proračunu načrtovane prihodke iz sredstev 
proračuna EU iz naslova ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi iz Programa razvoja 
podeželja 2007-2013 za projekt Ureditev vaškega jedra, saj smo z Ministrstva za 
kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano dobili odločbo o pravici sredstev, s katero je 
določeno, da se bo sofinanciranje izvedlo v letu 2012 in 2013. 
 
Prav tako smo zmanjšali načrtovana sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za 
projekt Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol. 
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PRIMERJAVA VELJAVNEGA PRORAČUNA IN REBALANSA
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4 – ODHODKI                                              3.161.325 

40 - TEKOČI ODHODKI                                                     981.435 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                         102.303 

 Z rebalansom se načrtovani odhodki za plače zmanjšajo za 3,90%, kar je posledica 
varčevalnih ukrepov na področju plač javnih uslužbencev. 
 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    
16.885 

Z rebalansom se načrtovani odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost 
zmanjšajo za 9,00%, kar je prav tako posledica varčevalnih ukrepov na področju plač 
javnih uslužbencev. 
 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                      826.067 

Z rebalansom načrtujemo povečanje odhodkov za izdatke za blago in storitve za 16,76%.  
Povečanje te skupine odhodkov je predvsem posledica povišanja odhodkov za izdajo 
časopisa Ovtarjevih novic, prireditve Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Pohod 
generala Maistra in uvedbo nove postavke »Vračilo NUSZ Telekomu iz naslova 
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sporazuma o ureditvi premoženjskih razmerij ter delitve premoženja prejšnje skupne 
občine Lenart.  
 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                                26.400 

V skladu z gibanjem temeljne obrestne mere smo za 11,42% smo povečali sredstva za 
plačila obresti za dolgoročne kredite. 
 

409 – SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                                    11.780                                   

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno 
proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Načrtuje se tudi oblikovanje stalne 
proračunske rezervacije za tiste naloge, ki v rebalansu niso bile predvidene in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog, ali pa so bile načrtovane v premajhnem obsegu. 
 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI                                                    583.695 

410 – SUBVENCIJE                                                                                33.040 

V okviru subvencij z rebalansom ne načrtujemo sprememb. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  341.630 

Znotraj rebalansa smo povečali transfere za regresiranje oskrbe v domovih, gre za 
institucionalno varstvo invalidov.  
 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM                                                                                        52.204 

Gre za sofinanciranje programov dela različnim društvom, ki delujejo v občini in na 
njenem območju. Sredstva so se zmanjšala za 1,64%. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                156.821 

Največji odstotek drugih domačih transferov predstavljajo transferi JVIZ in VVZ OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Centra za socialno delo Lenart in Javni zavod Knjižnica 
Lenart.  

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI                                        1.507.627 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                       1.507.627 

Sredstva v rebalanskom za gradnjo osnovnih sredstev so se zmanjšala za 0,98% oz. 
14.851€, kar je posledica realiziranih nakupov oz. menjav zemljišč in povečanje sredstev 
na projetku Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol. 



 70 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI                                       88.567 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO                                                                                63.694 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni 
proračunski uporabniki. Ta vrsta odhodkov se z rebalansom poveča za 9,35%, gre 
predvsem za uvrstitev novih proračunskih postavk v proračun, in sicer: sredstva 
Čebelarskemu društvu Sv. Jurij za postavitev učnega čebelnjaka in sofinanciranje nakupa 
sistemam ogrevanja za lovski dom Lovske družine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM                                                                                    24.873 

V okviru investicijskih transferov proračunskim uporabnikom se z rebalansom načrtuje 
povišanje sredstev za 3,86 % oz. 4.013 €. Gre za povišanje sredstev za investicijsko 
vzdrževanje in nabavo opreme za šolo in vrtec.  
 

PRIMERJAVA VELJAVNEGA PRORAČUNA IN REBALANSA
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C - Račun financiranja                         

5 - RAČUN FINANCIRANJA       

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga države oz. občine oz. s financiranjem proračunskega deficita. 
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50 - ZADOLŽEVANJE                                                          200.000 

500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                                  200.000 

Na podlagi Odločbe o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi iz 
Programa razvoja podeželja 2007-2013, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) smo z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prejeli dinamiko vlaganja zahtevkov in izplačilo odobrenih sredstev. 
 
V letu 2011 lahko šele v mesecu decembru vložimo zahtevek za izplačilo v tem letu 
realiziranih del na projektu Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol. Do začetka decembra 
moramo v celoti poravnati situacije za opravljena dela v tem obdobju, šele meseca marca 
leta 2012, pa bo občina prejela z odločbo določen sofinancerski delež. 
 
Da bomo lahko v celoti počrpali za ta projekt občini namenjena sredstva, bomo najeli 
kratkoročni premostitveni kredit v znesku 200,000,00 €, kolikor je tudi naš sofinancerski 
delež s strani sredstev državnega proračuna iz proračuna EU. V mesecu marcu, ko bo 
sofinancerski delež nakazan na občinski proračun, se bo izvedlo vračilo tega kredita. 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA                                                      75.810 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                                         75.810 

Z rebalansom proračuna ne spreminjamo dinamiko odplačila dolgoročnih kreditv, saj 
odplačila potekajo v skladu s planom. 

 

Zmanjšanje sredstev na računu bomo pokrili s stanjem sredstev na računu na dan 
31.12.2011: 105.358,51€. 
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6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA 
PRORAČUNA ZA LETO 2011 

 

Spremembe odhodkov po proračunskih porabnikih: 
 

00 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  4 3 7  

V okviru proračunskega uporabnika: občinska volilna komisija z rebalansom ne 
načrtujemo sprememb proračuna. 
 

10 - OBČINSKI SVET                          3 6 . 5 1 4  

V okviru proračunskega uporabnika se z rebalansom načrtovana sredstva povečajo za 
8,72%. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura                                           8.585 

101802 - Izdaja časopisa                                                                                        8.585 
V skladu s posvetovanjem z občinskim svetom, smo tudi v letu 2011 nadaljevali 
sofinanciranje izdajanja mesečnika Ovtarjeve novice, katerega brezplačno prejemajo vsa 
gospodinjstva v občini. V ta namen smo povečali sredstva na tej proračunski postavki. 
 

20 - NADZORNI ODBOR                       2 . 8 9 6  

Z rebalansom proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se obseg odhodkov 
proračunskega uporabnika ne spreminja. 
 

30 – ŽUPAN                                         4 5 . 2 2 1  

Vrednost odhodkov za izdatke župana in podžupana se s predlaganim rebalansom 
zmanjšajo za 7,34% oz. 3.584€.  
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov                                      39.005 

Gre za zniževanje načrtovanih sredstev za sejnine župana in podžupana v skladu z 
varčevalnimi ukrepi na področju plač javnih uslužbencev. 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                                        7.216 

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu                                                              866 

Z rebalansom se uskladijo načrtovani odhodki z realizacijo. 
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300403 - Sponzorstva, donatorstva...                                                                    2.550 
Na podlagi polletne realizacije se uskladijo sredstva za sponzorstva in donatorstva, ki se 
zmanjšajo za 36,22%. 
 

40 - OBČINSKA UPRAVA                 1 . 0 4 7 . 5 9 9  

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika: občinska uprava, se povišajo 
za 14,34%. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov                                        3.357 

400408 – Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Pohod generala Maistra 1.036 

Gre za umestitev nove proračunske postavke v proračun za sofinanciranje Pohoda 
generala Maistra v organizaciji Združenje veteranov vojne za Slovenijo. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti                                          7.147 

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA)                                                        441 

Gre za zmanjšanje sredstev za 239,16 € zaradi uskladitve s podpisano pogodbo. 

06039001 - Administracija občinske uprave                                       161.447 

400601 - Stroški dela občinske uprave                                                               80.656 
Gre za zniževanje načrtovanih sredstev v skladu z varčevalnimi ukrepi na področju plač 
javnih uslužbencev. 

400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave               27.750 
Gre za zniževanje načrtovanih sredstev za 1,42% v skladu s dosedanjo in pričakovano 
realizacijo. 

400603 – Vračilo NUSZ Telekomu (Občina Lenart)                                         45.540 
Znotraj programa smo uvrstili novo proračunsko postavko »Vračilo NUSZ Telekomu. 
Gre za obveznosti iz naslova sporazuma o ureditvi premoženjskih razmerij ter delitve 
premoženja prejšnje skupne občine Lenart.  
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč            54.278 

400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij                                                            3.250 
Gre za povečanje načrtovanih sredstev za 300,00 € v skladu s dosedanjo in pričakovano 
realizacijo. 
 



 74 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                       7.144 

401106 – LD Sv. Jurij – sofin. nakupa sistema ogrevanja za lovski dom         4.144 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 9.6.2011 se v proračun uvrsti proračunska 
postavka za sofinanciranje nakupa sistema ogrevanja za lovski dom. Sredstva se 
sofinancirajo Lovski družini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

401107 – Čebelarsko društvo Sv. Jurij – postavitev učnega čebelnjaka           1.000 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 9.6.2011 se v proračun uvrsti proračunska 
postavka za sofinanciranje postavitve učnega čebelnjaka Čebelarskega društva Sv. 
Jurij v Slov. goricah. 

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot                                                                                                         489 

401510 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo                                                       489 

Gre za uskladitev s prihodkovno stranjo in realizacijo. 

16069002 - Nakup zemljišč                                                                    125.704                                                                    

Gre za realizacijo pogodb iz leta 2010 v letu 2011. Podrobnejša razlaga je podana v 
poročilu o polletni realizaciji proračuna za leto 2011. 

18049001 – Programi veteranskih organizacij                                           0 

V rebalansu smo umaknili proračunsko postavko sofinanciranje programov 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo zaradi sofinanciranja prireditve 
Pohod generala Maistra. 

19029001 – Vrtci                                                                                    224.814 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin                   25.875 

Glede na pričakovano realizacijo smo zmanjšali sredstva za 9,32%. 

19039001 - Osnovno šolstvo                                                                   86.013 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme 19.784 
Na tej proračunski postavki smo povečali sredstva za 4,90 % oz. 924,54 €, gre za 
nakup roloja za šolsko kuhinjo izven načrtovanih sredstev za investicije. 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije                                                  7.382 
Sredstva smo uskladili glede na realizacijo. 

20049001 - Centri za socialno delo                                                        14.305  
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402015 - Delovanje CSD Lenart                                                                          14.305 
Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 8,85 % zaradi uskladitve s 
pogodbo. V proračunu za leto 2011 smo načrtovali najbolj pesimistično varianto, brez 
sofinanciranja programa države, potem pa je država vendarle prevzela svoj delež 
sofinanciranja. 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov                                                   51.900  

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov                                          45.000 
Gre za povečanje sredstev za financiranje domskega varstva invalidov v 
institucionalnem varstvu. V letu 2011 so se tovrstne storitve precej podražile, prav 
tako smo financiramo domsko varstvo za še enega novega uporabnika.   

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                  25.900                                        

402201 - Stroški zadolževanj                                                                               25.900  
V skladu z gibanjem temeljne obrestne mere smo za 11,42% smo povečali sredstva za 
plačila obresti za dolgoročne kredite. 

                       

41 - REŽIJSKI OBRAT                      2 . 0 2 8 . 6 5 8  

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika: režijski obrat, se znižajo za 
25.078 oz. 1,03 %. 
 

06039001 - Administracija občinske uprave                                       51.329 

400601 - Stroški dela za režijski obrat                                                               51.329 
Gre za zniževanje načrtovanih sredstev v skladu z varčevalnimi ukrepi na področju plač 
javnih uslužbencev. 

08029001 - Prometna varnost                                                                 3.892 

410801 - Stroški za prometno preventivo – SVPCP                                           3.892  
Z rebalansom se sredstva povečajo za 10,89% zaradi stroškov postavitve prometnih 
znakov »divjad na cesti«.  

10039001 - Povečanje zaposljivosti                                                          1.863  

411001 - Program: Splošno koristno delo                                                            1.000   
Za program splošno koristno delo smo na podlagi dogajanj na tem področju povečali 
sredstva za 400,00 €. 

411002 - Program javna dela: stroški dela                                                              863  
Na tej postavki smo zmanjšali sredstva na podlagi realizacije iz leta 2010, v letu 2011 
pa nismo bili več izbrani na razpisu za program javnih del.    
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                    315.218 

411102 - Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol                                                            315.218 
Z rebalansom smo povišali postavko za 165.533 €, gre za uskladitev z odločbo z Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest           287.645 

411301 - Vzdrževanje občinskih cest                                                                135.000    
Gre za povečanje sredstev za vzdrževanje občinskih cest zaradi nujnih vzdrževalnih 
del.                    

411302 - Vzdrževanje javnih poti                                                                       60.000 
Tudi za vzdrževanje javnih poti je potrebno povečati sredstva in sicer za 10.000 €. 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje                                            53.215    
Zaradi hudih zimskih razmer prejšnje zime, je potrebno povečati sredstva na postavki 
zimska služba. Sredstva smo povečali za 12.025 €, oz. 29,19%.   

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest       276.500  

411305 –Prometna povezava urbanega središča z avtocesto                             6.120 
V rebalansu smo zagotovili sredstva na tej postavki zaradi dodatnega naročila 
projektne dokumentacije in plačila investicijskega nadzora. 

411312 –Rekonstr.JP 703 471 Sp. Gasteraj – Jurovski Dol (Belna) – del        2.252 
Gre za naročilo projektne dokumentacije za cesto, ki se bo predvidoma izvajala v 
naslednjem letu. 

411312 –Rekonstrukcija JP 703 473 Sp. Gasteraj – Fras                              2.252 
Gre za naročilo projektne dokumentacije za cesto, ki se bo predvidoma izvajala v 
naslednjem letu. 

411312 –Rekonstrukcija JP 705 341 Malna – Zelenko                                 4.920 
Gre za naročilo projektne dokumentacije za cesto, ki se bo predvidoma izvajala v 
naslednjem letu. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa                                                   4.670  

411306 - Montažne avtobusne čakalnice                                                              2.470  
Na podlagi dosedanje in predvidene realizacije smo v rebalansu zmanjšali odhodke za 
vzdrževanje avtobusnih čakalnic. 

13029004 - Cestna razsvetljava                                                              37.242  

411308 - Javna razsvetljava                                                                                 37.242 
Na podlagi predvidene realizacije smo sredstva za javno razsvetljavo z rebalansom 
povečali za 15,09%. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki                                          11.800  
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411507- Stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov                               6.500 
V proračun smo uvrstili novo proračunsko postavko za plačilo stroškov obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov vseh občanov. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo                                                   19.990   

411501 - Okoljska dajatev  - odpadne vode, Nigrad                                          3.000   
Glede na pričakovano realizacijo smo povečali sredstva na tej proračunski postavki. 

16039001 - Oskrba z vodo                                                                     271.818 

411611 - Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol                              271.818 
Zaradi uskladitve s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in 
podpisano pogodbo z izvajalcem, smo zmanjšali proračunska sredstva na tej postavki 
za 57,36%. 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti                                              2.200                                              

411612 – Izgradnja širokopasovnega omrežja                                                    2.000 
Zaradi zapletov pri projektu, smo sredstva tudi ustrezno zmanjšali. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč                                                47.721  

411606 - Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske                     47.721 
Zaradi pričakovane realizacije smo sredstva na postavki ustrezno zmanjšali.  

18059001 – Programi športa                                                                    3.940 

411801 – Vzdrževanje športnih objektov in opreme                                           3.940 
Zaradi vzdrževanja športnega parka  v okviru občinskega režijskega obrata, smo 
sredstva na postavki ustrezno zmanjšali.  
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7. NAČRT NABAVE IN PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 
 

NAČRT NABAVE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA NAČRT PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
Parc. št. in katastrska 

občina 
Površina 

Ocenjena vrednost v 
€ 

Parc. št. in katastrska 
občina 

Površina 
Ocenjena vrednost v 

€ 
Zemljišče parc. št. 583/2, k.o. 
Jurovski Dol 482 m2 23.000 

Stavbišče parc. št. *55, 
k.o. Jurovski Dol 816 m2 23.131  

Zemljišče parc. št. 484/2, k.o. 
Malna 1.085 m2 3.255 

Zemljišče, parc. št. 28/1, 
k.o. Jurovski Dol  971 m2 29.375 

Zemljišče parc. št. 77/6, 77/7, 
75/3, 72/4, *11/2 in 69/3, k.o. 
Malna 

998 m2 
Brezplačen prenos 
zemljišča – cesta v 

naravi 

Zemljišče parc. št. 28/2, 
k.o. Jurovski Dol 33 m2 165 

Zemljišče parc. št. 484/5, k.o. 
Malna 

8.264 m2 16.528 
Zemljišče parc. št. 
546/2, k.o. Jurovski Dol 

114 m2 570 

Kulturni dom s pripadajočim 
zemljiščem 

 20.000 
Zemljišče parc. št. 46/2, 
k.o. Jurovski Dol 

4.348 m2 

94/1 k.o. Jurovski Dol 7.200 m2 7.200 
Zemljišče parc. št. 45/1, 
k.o. Jurovski Dol 

6.620 m2 
219.360 

385/1 k.o. Jurovski Dol, del 1.600 m2 1.600 
Zemljišče parc. št. 591 
njiva - del 

13.088 m2 26.176 

29/12 k.o. Jurovski Dol 
733 m2 

Brezplačen prenos 
zemljišča – cesta v 

naravi 

Zemljišče parc. št. 6/1, 
k.o. Jurovski Dol 

1.177 m2 
31.779 

265/5 k.o. Partinje 
390 m2 

Brezplačen prenos 
zemljišča – cesta v 

naravi 

Zemljišče parc. št. 9/7, 
k.o. Jurovski Dol - del 

400 m2 
6.995 

 

  

Stanovanje št. 03, parc. 
št. 380/3, k.o. Jurovski 
Dol, identifikacijska št.: 
529-247-3E 

34,65 m2 16.000 

SKUPAJ  71.583   353.551 



V načrt prodaje in nabave nepremičnega premoženja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah smo 
med nabave dodali: 

- parcel. štev. 29/12. k.o. Jurovski Dol v izmeri 733 m2 in 

- parcel. štev. 265/5. k.o. Partinje v izmeri 390 m2. 

 

Gre za brezplačen prenos zemljišča, ki v naravi predstavlja cesto, ki so jo lastniki občini 
ponudili v brezplačen prevzem. 
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9. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

V nadaljevanju so obrazložene spremembe načrta razvojnih programov v letu 2011. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB210-09-0004 – Oprema za protipožarno varnost 

Namen in cilj 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v 
smislu financiranja opreme za protipožarno varnosti  iz naslova požarne takse. V letu 
2011smo v rebalansu sredstva požarne takse povečali za 300,00 €. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

OB210-09-0022 – Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol  

Namen in cilj 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva 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. Investicijski projekt bo obsegal ureditev trga in napravo poti in javne razsvetljave do 
trga, zamenjavo betona za kamen ter ureditev historičnega vaškega jedra s fontano. Projekt je bil predviden 
za leti 2011 in 2012, vendar se je spremenila dinamika sofinanciranja, ki se bo izvajal v letu 2012 in 2013, 
zato tudi sprememba. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
 
OB210-11-0001 – LD Sv. Jurij – sofinanciranje nakupa sistema ogrevanja za lovski dom 

Namen in cilj 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje nakupa sistema ogrevanja za lovski dom. 
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah z dne 9.6.2011 se bo izvedlo 
sofinanciranje Lovski družini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
 
OB210-11-0002 – Čebelarsko društvo Sv. Jurij – postavitev učnega čebelnjaka 

Namen in cilj 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje postavitve učnega čebelnjaka 
Čebelarskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah pri OŠ J. Hudalesa.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB210-09-0009 – JP 703-463 Sp. Gasteraj – Žnofl – Belna: 38.722 € 
 
OB210-09-0011 – JP 703-471Sp. Gasteraj – Jurovski Dol – Belna: 2.252 € 
OB210 -09-0012 – JP  705-341 Malna – Zelenko: 4.920 
OB210 -09-0013 – LC 203 461 Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol: 162.114 
OB210-10-0001 – JP  703-473 Sp. Gasteraj – Fras: 2.252 € 
OB210-09-0035 – Prometna povezava urbanega središča z avtocesto: 6.120 € 
 

Namen in cilj 

Gre za načrtovana sredstva za modernizacijo in rekonstrukcijo zgoraj navedenih cest. Določene ceste so 
načrtovane v letu 2012, v letu 2011 pa smo zanje naročili projektno dokumentacijo. 

Stanje projekta 

V pripravi in v izvajanju. 
 

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

OB210-11-0003 – Sofinanciranje projekta učno-turistične poti – Jurovska pot. 

Namen in cilj 

Sofinancirati projetk postavitev učno-turistične poti – Jurovska pot OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za 
pospeševanje razvoja turizma v občini. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB210-09-0024 – Ravnanje z odpadki – prenakazilo takse  

Namen in cilj 

Gre za prenakazilo sredstev zbrane okoljske takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

OB210-09-0026 – Ureditev BCP 

Namen in cilj 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za razne geodetske evidence in storitve – baza cestnih podatkov. 
Sredstva smo z rebalansom zmanjšali glede ne predideno realizacijo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
 
 OB210-09-0029 – Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 
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Namen in cilj 

Namen projekta je rekonstrukcija oz. zamenjava dotrajanega obstoječega vodovoda ter izgradnja kanalizacije 
za padavinske vode. Zato je v občinski cesti Jurovski Dol – Partinje predvidena komunalna kanalizacija, ki se 
priključuje na obstoječo komunalno kanalizacijo. Sredstva smo uskladili z Službo vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

OB210-09-0031 – Nove stanovanjske soseske 

Namen in cilj 

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. Višina načrtovanih sredstev za ta namen je v letu 
2011: 47.721 €. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
 

16069002 - Nakup zemljišč                                                                                    

OB210-09-0020 – Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Gre za nakup zemljišč, ki so podrobneje predstavljena v Programu nakupa in prodaje nepremičnega 
premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, gre za povečanje sredstev zaradi realizacij iz prodaj v letu 2010 
v letu 2011. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
 

19029001 - Vrtci  

OB210-11-0004– Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu 

Namen in cilj 

V letu 2011 načrtujemo 1.339 € sredstev za razna potrebna investicijsko-vzdrževalna dela v 
vrtcu. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
 

19039001 - Osnovno šolstvo                                                                                    

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

V letu 2011 smo povečali višino sredstev za razna potrebna investicijsko-vzdrževalna dela v 
Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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                  7. 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O FINANČNIH 
VZPODBUDAH DIJAKOV IN 

ŠTUDENTOV 
 
 

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. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
16/10), je Občinski svet na ___. redni seji, dne ____, sprejel Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 

 



 83 

SKRAJŠAN POSTOPEK:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
16/10), je Občinski svet na ___. redni seji, dne ____, sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 

O FINANČNIH NAGRADAH  
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 

1. člen 
V Pravilniku o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 23/08, v nadaljevanju Pravilnik) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:  
 
»Študent je upravičen do finančne nagrade po tem pravilniku, če: 

- z diplomo zaključi visokošolski strokovni program oz. prvo bolonjsko stopnjo in 
doseže povprečno oceno najmanj 8,50 v vseh letnikih študija, v višini 300,00 €. 

- z diplomo zaključi univerzitetni program oz. 2. bolonjsko stopnjo in doseže 
povprečno oceno najmanj 8,50 v vseh letnikih študija, v višini 400,00 €.« 

 
 

2. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:  
 
Če je glavna tema diplomske oz. magistrske naloge študenta vezana na območje Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, znaša finančna nagrada 350,00 €. 
 
 

3. člen 
V ostalem besedilu ostaja Pravilnik nespremenjen in kot tak v veljavi.  
 

4. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije. 
 
 
 
Jurovski Dol, 01.09.2011 
Zadeva: 608-1/2008- 
 
 
                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                  Peter Škrlec 
                                                                                                       Župan 
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Obrazložitev: 
Zakon o visokem šolstvu je s svojimi spremembami uvedel nove študijske programe – t.i. 
bolonjski sistem. Z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja (Ur. l. RS, št. 46/06) je bila odpravljena pravna praznina glede razmerja ravni 
do takratnih in novih študijskih programov in jih prikazuje spodnja razpredelnica:  
 

Pred prenovo Raven Po prenovi 
višješolski programi (do 1994) 

 
višješolski strokovni programi 

 
 

 
 

6/1 

 

specializacija po višješolskih 
programih 

visokošolski strokovni 
programi (1. bolonjska 

stopnja) 
visokošolski strokovni programi 

 

 
 

6/2 
univerzitetni programi (1. 

bolonjska stopnja) 
specializacija po visokošolskih 

strokovnih programih 
 

univerzitetni programi 

 
 

7 
 
 

 
strokovni magisterij (2. 

bolonjska stopnja) 

specializacija po univerzitetnih 
programih 

 
magisterij 

znanosti / umetnosti 

 
 

8/1 
 
 

 

 
doktorski programi 

 
8/2 

 

doktorski programi (3. 
bolonjska stopnja) 

 
 
Pravilnik o finančnih nagradah dijakov in študentov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ga 
je sprejel Občinski svet na 14. redni seji, dne 9.10.2008 je v svojih členih predvideval zgolj 
nagrajevanje študentov, ki so vpisani v visokošolske strokovne programe in univerzitetne 
programe. Upoštevan še ni bil bolonjski sistem izobraževanja, ki predvideva dve stopnji:  

- 1. bolonjska stopnja in  
- 2. bolonjska stopnja. 

 
S predlagano spremembo Pravilnika spreminjamo določila v smeri, da se lahko nagradijo tudi 
študentje, ki obiskujejo bolonjske programe, in sicer tako, da so študentje upravičeni do 
finančne nagrade, če:  

- z diplomo zaključijo visokošolski strokovni program oz. prvo bolonjsko stopnjo in 
dosežejo povprečno oceno najmanj 8,50 v vseh letnikih študija, v višini 300,00 €. 

- z diplomo zaključijo univerzitetni program oz. 2. bolonjsko stopnjo in dosežejo 
povprečno oceno najmanj 8,50 v vseh letnikih študija, v višini 400,00 €.« 
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Sprememba Pravilnika tako ne predvideva novih finančnih obremenitev za občino, saj ne 
uvaja dodatnih finančnih nagrad, ampak se zgolj usklajuje z novimi študijskimi programi. 
 
Glede na dejstvo, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, v skladu s 85. čl. 
Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 16/10) predlagamo, da se Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah sprejme po skrajšanem postopku.  
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                  8. 
 

SKLEP  
O PRISTOPU K FUNDACIJI  

USTANOVE  
DR. ANTONA TRSTENJAKA 

 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na __ redni seji, dne ___________, sprejel Sklep o pristopu k 
fundaciji Ustanove dr. Antona Trstenjaka.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na __ redni seji, dne ___________, sprejel 
 

SKLEP 
o pristopu k fundaciji Ustanove 

dr. Antona Trstenjaka 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s pristopom Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah k fundaciji Ustanove dr. Antona Trstenjaka. 
 

2. člen 
Letna članarina se prične plačevati z letom 2012. 
 

3. člen 
Sklep začne veljati z naslednjim dnem po sprejemu na občinskem svetu. 
 
 
Jurovski Dol, 01.09.2011 
Zadeva: 039-5/2011-1 
 
 
                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                             Peter Škrlec 
                                                                                                                  Župan 
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Obrazložitev: 
 

Ustanova dr. Antona Trstenjaka je neodvisna in samostojna ustanova splošno koristnega in 
trajnega namena, ki jo upravlja uprava ustanove. Namenjena je širitvi slovenske kulturne, 
znanstvene in druge ustvarjalnosti, štipendiranju ter varovanju naravne in kulturne dediščine. 
Osnovni namen je pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter 
celotne Slovenije in temelji na znanstvenem in humanističnem izročilu svetovno znanega 
akademika dr. Antona Trstenjaka. Članice Ustanove dr. Antona Trstenjaka lahko postanejo 
tudi občine s področja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Občine postanejo članice s 
sklepom občinskega sveta o vstopu v Ustanovo dr. Antona Trstenjaka, podpisom Listine o 
članstvu in plačilom letne članarine.  
 
Višino letne članarine določi uprava Ustanove dr. Antona Trstenjaka in v letu 2011 znaša ___ 
EUR.  
 
Občina s pristopom v članstvo in plačilom članarine pridobi naslednje pravice:  

- vse javne in zasebne institucije ter fizične osebe iz občine lahko kandidirajo za 
sredstva iz javnih razpisov Ustanove dr. Antona Trstenjaka 
   (štipendiranje podiplomskega študija (specializacije, magisteriji, doktorati), 

sofinanciranje inovativnih in razvojnih projektov, sofinanciranje znanstvenih in 
strokovnih simpozijev in kongresov, navezovanje stikov z naprednimi znanstvenimi, 
razvojnimi, izobraževalnimi in poslovnimi institucijami v Sloveniji, EU in svetu,  
promocija Trstenjakove filozofije »človek človeku človek«) 

 
- možnost kandidiranja svojih predstavnikov v organe Ustanove dr. Antona 

Trstenjaka.  
 

V ustanovo je vključenih okrog 30 občin, ki so nastale iz starih občin Ljutomer, Lenart, 
Gornja Radgona, Ormož in Ptuj.  
 
Ustanova z včlanitvijo občine omogoča prednostno obravnavanje vlog občanov, ki so 
včlanjeni v ustanovo, zato se občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep. Ker pa 
so bili razpisi v letošnjem letu v večini že razpisani predlagamo, da se prva letna članarina 
plača v letu 2012. 
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BELEŽKE 
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