
0 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 
 

 

 

 

 

Pripravila: 
Simona Črnčec, občinska uprava in  
Samo Kristl, direktor OU 
 
 
Odgovorna oseba: 
Peter Škrlec, župan 

 

 
marec, 2019 



1 

 

Vsebina 

1 UVOD .................................................................................................................................... 2 
2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2019 ....................................................................... 4 
3 POSLOVNO POROČILO ........................................................................................................... 7 

3.1 PREDSTAVITEV OBČINE ............................................................................................................ 7 
3.2 ORGANI OBČINE ..................................................................................................................... 10 

3.2.1 Župan ............................................................................................................................... 10 
3.2.2 Občinski svet .................................................................................................................... 11 
3.2.3 Nadzorni odbor ................................................................................................................ 11 
3.2.4 Odbori in komisije ............................................................................................................ 11 
3.2.5 Občinska uprava .............................................................................................................. 12 
3.2.6 Organi skupne občinske uprave ....................................................................................... 13 

3.3 DEJAVNOST OBČINE ............................................................................................................... 13 
3.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2019 ............................................... 14 

3.4.1 PODROČJE JAVNE UPRAVE IN SPLOŠNIH ZADEV ............................................................. 14 
3.4.2 OBČINSKO PREMOŽENJE.................................................................................................. 16 
3.4.3 SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ ................................................................... 21 
3.4.4 PROSTORSKO PLANIRANJE IN PODROČJE STANOVANJSKE DEJAVNOSTI......................... 21 
3.4.5 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA ................................................... 22 
3.4.6 KMETIJSTVO ..................................................................................................................... 23 
3.4.7 PROGRAMI V KULTURI ..................................................................................................... 23 
3.4.8 ŠPORT ............................................................................................................................... 24 
3.4.9 OSNOVNOŠOLSKA IN PREDŠOLSKA VZGOJA .................................................................... 25 
3.4.10 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA ............................................................ 26 
3.4.11 PODROČJE KOMUNALNE DEJAVNOSTI ............................................................................ 27 

3.5 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ................................................................. 28 
4 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2019 ..................................... 29 

4.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRORAČUN PRIPRAVLJEN .. 29 
4.2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ................................................................... 30 

4.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov ........................................................................................ 30 
4.2.2 Račun finančnih terjatev in naložb .................................................................................. 38 
4.2.3 Račun financiranja ........................................................................................................... 38 

4.3 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ................................................................... 39 
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  ............................................................................................. 40 
10 - OBČINSKI SVET .................................................................................................................... 41 
20 - NADZORNI ODBOR  .............................................................................................................. 44 
30 - ŽUPAN .................................................................................................................................. 45 
40 - OBČINSKA UPRAVA  ............................................................................................................. 47 
41 - REŽIJSKI OBRAT  .................................................................................................................. 78 

4.4 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ............................. 89 
4.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE .................................... 90 
4.6 TABELARNI PREGLED PRERAZPOREDITEV SREDSTEV V PRORAČUNU ZA LETO 2019 ............ 91 
4.7 POROČILO O STANJU ZADOLŽITVE NA DAN 31.12.2019 ........................................................ 94 
4.8 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA .................................................................... 95 
4.9 IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................... 102 
4.10 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ..................................................................................... 109 

5 PRILOGE: ............................................................................................................................ 112 
 

 

 



2 

 

1 UVOD  
 

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2019 je bil sprejet na 28. 
redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 15.11.2018, in objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku številka 30/2018.  
 
V nadaljevanju je občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 28.03.2019, sprejel Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 ki je bil objavljen v Medobčinskem 
uradnem vestniku številka 8/2019. Dne 26.09.2019 je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 6. redni seji sprejel še drugi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik 18/2019). 
 
V proračunu in spremembah proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili načrtovani vsi 
predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah za leto 2019. Sprejeti proračun je temeljni dokument delovanja občine. V tem 
dokumentu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja 
posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih 
področjih. 
 
Po preteku poslovnega leta mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna. Pravne 
podlage za pripravo zaključnega računa so: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 

110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - 
ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19), 

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

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15), 

- 100. člen Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 26/2018). 
 
Definicija zaključnega računa proračuna (96. člen ZJF): ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
OBČINE 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. 
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Neposredni uporabniki proračuna moramo predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko 
in poslovno poročilo, na AJPES, do zadnjega dneva v mesecu februarju za preteklo leto. Na 
osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil 
predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019, ki ga je že 
predložil na Ministrstvo za finance. 
 
Župan daje predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v sprejem 
Občinskemu svetu. O sprejemu Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za 
finance, najkasneje v 30. dneh po njegovem sprejemu. 
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2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2019 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - 
ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021) in 16. člena 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 26/2018)  je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ____. seji, dne ___________ sprejel 

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 

 

1. člen 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. 

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 sestavljata splošni in 
posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu pa je prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 izkazuje: 

 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

konto naziv v € 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.104.131 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.862.073 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.556.939 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.419.544 

703 Davki na premoženje 102.319 

704 Domači davki na blago in storitve 35.076 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 305.134 



5 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 33.694 

711 Takse in pristojbine 2.848 

712 Denarne kazni 3.274 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 73.660 

714 Drugi nedavčni prihodki 191.658 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.987 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 100 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 4.887 

73 PREJETE DONACIJE 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 237.071 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 217.157 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

19.914 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.050.813 

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 598.534 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.603 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24.210 

402 Izdatki za blago in storitve 413.137 

403 Plačila domačih obresti 3.584 

409 Rezerve 10.000 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 728.303 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 447.517 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 44.383 

413 Drugi tekoči domači transferi 236.403 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 695.922 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 695.922 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.054 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 11.432 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.622 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) 53.318 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 

0 

750 Prejeta vračila danih posojil  0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

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

0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 

0 

 

C RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 88.507 

50 Domače zadolževanje 88.507 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 97.880 

55 Odplačilo dolga 97.880 

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

43.945 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -9.373 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) -53.318 

 Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta 264.490 

 

3. člen 

Ostanek sredstev na računih konec leta 2019 se vključi v Proračun Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2020. 

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 se objavi na spletni 
strani občine in v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Številka: 410-3/2020                                                                                

Datum: 02.04.2020 

                                                                          

                                                                                                                                      Župan  

                                                                                                                     Peter Škrlec 
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3 POSLOVNO POROČILO 

 

3.1 PREDSTAVITEV OBČINE 
 

Osnovni podatki o občini 

Grb občine: 

 

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

 
 

Slika 1: Spletna stran občine 

 
Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave 
Davčna številka: SI58481435 
Matična številka: 2242877 
Številka proračunskega uporabnika: 77097 
Leto ustanovitve: 2006 
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Podračun, odprt pri Banki Slovenije: SI56 0110 0010 0021 098 
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 30,7 km2 na kateri živi 21231 prebivalcev v približno 600 
gospodinjstvih.  
 

 
   

Slika 2:  Zemljevid občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

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

                                                           

1 Vir: Statistični urad RS, na dan 01.01.2019. Podatki zajemajo državljane RS s stalnim prebivališčem v občini 
in tujce z izdanim dovoljenjem za stalno bivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini. 

 



9 

 

Slika 3: Jurovski Dol 

 
Avtor fotografije: Albin Bezjak 

 

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

 

3.2 ORGANI OBČINE 
 

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

Slika 4: Organigram občine 

 

 

3.2.1 Župan 

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

3.2.2 Občinski svet 
 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  
 
Občinski svet sestavljajo naslednji svetniki:  

− Miroslav Breznik – DeSUS, 

− Peter Breznik – SDS, 

− Aleksandra Kranar – SDS, 

− Branko Lorbek – SDS, 

− Robert Pavalec – neodvisni, 

− Dušan Ribič – SDS, 

− Uroš Urbanič – neodvisni, 

− Robert Zorjan - neodvisni 
 
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. Na podlagi odstopne izjave, je občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, 26.09.2019 sprejel sklep o prenehanju mandata svetnika Alena Breznika. Na 
nadomestnih lokalnih volitvah 15.12.2019, je bil izvoljen svetnik Uroš Urbanič. 
 
Novembra 2019 je zaradi smrti prenehal mandat občinski svetnici Jožefi Kurnik. Nadomestne 
lokalne volitve bodo 15.03.2020. 
 
3.2.3  Nadzorni odbor 

 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in 
smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor šteje tri člane: Elica Sagadin – 
predsednica, Jelica Kamenšak, in Alojz Andrejč. 
 
3.2.4    Odbori in komisije 

 
Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je 
imenoval naslednje odbore, ki imajo po pet članov : 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Miroslav Breznik - predsednik in 

člani: Peter Breznik, Aleksandra Kranar, Dušan Ribič, Robert Zorjan. 
- Statutarno-pravna komisija: Breznik Miroslav, Branko Lorbek, Robert Pavalec, Simona 

Bauman, Aljaž Sagadin. 
- Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 

prostora: Dušan Ribič, Robert Zorjan, Peter Breznik, Uroš Brumen, Branko Črnčec.  
- Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance: Robert Pavalec, Aleksandra Kraner, Uroš 

Urbanič, Andrej Dvoršak, Gregor Nudl,  
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- Odbor za družbene dejavnosti:  Branko Lorbek, Uroš Urbanič, Jožefa Kurnik, Roman 

Črnčec, Franc Črnčec.  
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: Robert Pavalec, Klemen Konrad, Luka 

Sambolec, Boštjan Kaloh, Samo Kristl. 
 

3.2.5 Občinska uprava 

 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti 
občine na delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka. Občinska uprava zagotavlja: 

− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 
drugih udeležencev v postopkih in 

− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 

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

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

Na dan: 31.12.2019 je zaposlenih sedem oseb, in sicer: 

− Bele Franc – strokovni sodelavec VI za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo, 

− Črnčec Simona –  višja svetovalka II za proračun, finance in splošne zadeve,  

− Eder Radoslav – vzdrževalec IV(II) – v bolniškem staležu, 

− Fink Senčur Alenka – poslovna sekretarka, 

− Kristl Samo  –  direktor občinske uprave, 

− Majer Valentin - vzdrževalec IV(II) – nadomešča delavca v bolniškem staležu, 

− Senekovič Jasna – višja svetovalka II. za splošne in pravne zadeve ter družbene dejavnosti 
in turizem.  
 

Občinska uprava Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je imela v letu 2019 sistemiziranih 6 
delovnih mest, od tega imamo na dan 31.12.2019 zasedena vsa delovna mesta.  

 
Tabela 1: Zaposleni na dan 31.12.2019 

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2019 

 
 

uradniki Strokovno tehnični delavec 

 
STOPNJA  
IZOBRAZBE 

I-IV 2 0 2 (1 nadomeščanje) 

V 0 0 0 

VI 2 0 2 

VII/I 1 1 0 

VII/2 2 2 0 

SKUPAJ  7 3 4 
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3.2.6 Organi skupne občinske uprave 

 
V okviru skupne občinske uprave je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah z drugimi občinami 
ustanoviteljicami (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na 
Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, 
Starše, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveta Ana in Občina Šentilj) ustanovila organ skupne 
občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor.  
 
Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. Nadzoruje izvajanje določb 
odlokov: 

− odloke o občinskih cestah,  

− odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,  

− odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,  

− odloke o oglaševanju in reklamiranju,  

− odloke o občinskih taksah,  

− odloke o taksi službah,  

− odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,  

− odloke o pokopaliških dejavnostih,  

− odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,  

− odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ter 

− drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor. 
 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti 
občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na 
območju občin ustanoviteljic in so pristojni:  

− nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,   

− varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,  

− varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,   

− skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,  

− vzdrževati javni red in mir,  

− voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,  

− opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s 
katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.  

 

3.3 DEJAVNOST OBČINE 
 

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

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

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

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

ureja javni red v občini… 
 
 

3.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2019 

 

3.4.1 PODROČJE JAVNE UPRAVE IN SPLOŠNIH ZADEV 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

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

 

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

 
KADROVSKE  ZADEVE: 

Na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, smo popravili plačilne razrede in sicer: 
dvema sodelavcema za en plačilni razred in dvema sodelavkama za dva plačilna razreda.  

  
V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2019 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) in v skladu z določili Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09), 
v letu 2019 ni bilo napredovanj.  
Izveden je bil javni razpis za delovno mesto poslovne sekretarke za nedoločen čas s polnim 
delavnim časom, zaposlili smo novo sodelavko. 

 
Občina je imela v letu 2019 s strani Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova ukrepa aktivne 
politike zaposlovanja, odobrene en program javnih del. Program: Urejanje in vzdrževanje 
javnih površin ter občinskih cest, se je izvajal v času od 01.02.2019 do 31.12.2010 in  zaposloval 
enega javnega delavca. 
 

NORMATIVNO-PRAVNO  ZADEVE:    

Na tem področju je občinska uprava v letu 2019 pripravila naslednje pravne akte : 
- Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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- Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
- Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor 
- Sklep o prenehanju statusa javnega dobra 
- Sklep o soglasju k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest za vrtec 
- Sklep o soglasju k spremembam sistemizacije delovnih mest za vrtec, ki se izvajajo na 

podlagi predpisov, ki jih določi država 
- Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij naslednje generacije v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
- Uskladitve mej Občine Sv. Jurij v Slov. goricah z mejami parcel 
- Sklep o sprejemu Letnega programa športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 
- Sklep o sprejemu Letnega programa kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 
- Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019  
- Sklep o določitvi cen programa vrtca 
- Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019 
- Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 
- Sklep o mnenju lokalne skupnosti o prijavljenih kandidatih za delovno mesto ravnatelja 

JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah 
- Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Žitence 
- Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019 
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor  
- Sklep o soglasju k sistemizaciji in povečanju normativa v oddelkih vrtca 
- Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah  
- Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 
- Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 
- Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

za leto 2019 
- Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta 
- Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
- Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 

odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah  
- Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta 
- Sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije na nadomestnih lokalnih 

volitvah v letu 2019 
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programa vrtca v Občini Sv. Jurij 

v Slov. goricah 
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec 

za šolsko leto 2019/2020 in povečanju normativa v vsakem oddelku vrtca 
- Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije 

za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah  
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- Sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije na nadomestnih lokalnih 
volitvah v letu 2020 

- Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020 
- Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart  
- Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svet zavoda OŠ Jožeta 

Hudalesa Jurovski Dol 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom 

in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  
- Sklep o pooblastitvi župana za sprejem sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta Zgodnje gibanje – aktivno staranje 
 

UPRAVNE ZADEVE: 

V skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, skrbimo za urejenost in 
primerno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu organa, hranimo 
ga tako v papirnati kot v digitalni obliki.  
 
Zaposleni ažurno spremljajo možnosti za izobraževanje, po svoji oceni se udeležujejo 
seminarjev in drugih vrst izobraževanj, pri čemer je potrebno paziti na izdatke tudi v zvezi s 
tem. Kljub temu ocenjujemo, da v maksimalni meri zagotavljamo potrebe po izobraževanju 
strokovnega kadra.  

 
 Cilji: 
- racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave, 
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za nemoteno in konstruktivno delo 

uprave. 

 

3.4.2 OBČINSKO PREMOŽENJE 

 
3.4.2.1 Občinsko nepremično premoženje 

 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS) na svoji 28. redni seji, dne 15.11.2018 sprejel Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 je bil v 
nadaljevanju trikrat dopolnjen, in sicer s:  
- Sklepom o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leto 2019, z dne 18.04.2019, 4. redna seja OS,  
- Sklepom o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leto 2019, z dne 23.05.2019, 5. redna seja OS,  
- Sklepom o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leto 2019, z dne 26.09.2019, 6. redna seja OS. 
 
Sprejet načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem s sprejetimi dopolnitvami je bil podlaga 
za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
v letu 2019.  
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Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z 28. členom ZSPDSLS 
svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto predloži organ, ki je 
odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (župan). Poročilo se 
predloži najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.  
 
V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije sprejetega načrta ravnanja. 
 

Tabela 2: PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 
Za
p. 
št. 

 
Parc. št., 

k.o. in 
šifra k.o. 

 
Veli
kost 
parc
ele 
v  

m2 

 
Okvirna 
lokacija 

Metoda 
razpolaganja 

Številka in datum 
pogodbe 

Pogodbena 
vrednost v 

EUR 

1. 

Parc. št. 
16/3, k.o.  

- 531 - 
Varda 

125 LC 203 131 Neposredna 
pogodba 

Pogodba o 
neodplačnem 
prenosu zemljišča 
za dosego javne 
koristi, št. 478-
9/2019, z dne 
08.07.2019 

Neodplačno 

2. 

Parc. št. 
19/16, k.o. 

– 529 
Jurovski 

Dol  

213 Del ceste – 
parcele za šolo 

Neposredna 
pogodba – 
menjava 

Menjalna 
pogodba št. 478-
15/2018-5, z dne 
27.03.2019.  

316,00 
 

SKUPAJ: 316,00 

 
 

Tabela 3: RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 
Za
p. 
št. 

 
K.o. in 

šifra k.o. 

 
Velikost 
parcele 

v  
m2 

 
 

Okvirna 
lokacija 

Metoda 
razpolaganja 

Številka in datum 
pogodbe 

Pogodbena 
vrednost v 

EUR 

1. Parc. št. 
19/13, 

k.o. 529 
– 

Jurovski 
Dol  

640 Stavbno 
zemljišče v 
k.o. 
Jurovski 
Dol - 
ledenica 

Neposredna 
pogodba 

Prodajna pogodba, 
št. 478-15/2018-6, 
z dne 27.03.2019 

719,80 EUR z 
DDV 

2. Parc. št. 
19/14, 

k.o. 529 
– 

213 Stavbno 
zemljišče v 
k.o. 
Jurovski 

Neposredna 
pogodba – 
menjava 

Menjalna pogodba 
št. 478-15/2018-5, 
z dne 27.03.2019. 

239,12 EUR z 
DDV 
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Jurovski 
Dol 

Dol - 
ledenica 

3. Parc. št. 
546/4, 

k.o. 529 - 
Jurovski 

Dol 

143 Pozidano 
stavbno 
zemljišče  

Neposredna 
pogodba 

Prodajna pogodba, 
št. 478-11/2019 z 
dne 22.11.2019.  

715,00 EUR  

Skupaj:  1.673,92 

 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 22.08.2019 predčasno prejela plačilo celotne kupnine, v višini 
3.600,00 EUR (pogodbeno je bilo dogovorjeno obročno odplačevanje) za zemljišče parc. št. 6, 
k.o. 527 – Zg. Gasteraj, zaradi česar je kupcema izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis 
lastništva v zemljiški knjigi.  
 
V preostalem delu Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2019 ni bil realiziran. Večino nepremičnin se je tako preneslo v Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem občine za leto 2020.   
 
 
VZPOSTAVITVE IN UKINITVE JAVNEGA DOBRA  
 
S sklepom o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, št. 478-2/2019-1, ki ga je občinski 
svet sprejel na 2. redni seji, dne 17.01.2019 je prenehal status grajenega javnega dobra pri 
nepremičninah:  

parc. št.  k.o. ID 

581 529 – Jurovski Dol  729122 

582 529 – Jurovski Dol 4256353 

Slednji sta postali last Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
S sklepom o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, št. 360-4/2019, ki ga je občinski svet 
sprejel na 5. redni seji, dne 23.05.2019 se je uredil vpis lastninske pravice v korist in na ime 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena za 
nepremičnini:  

parc. št.  k.o. ID 

624/1 511 - Žitence 739485 

624/4 511 - Žitence 68038 

Zemljiškoknjižno stanje se je urejalo zaradi vpisa služnostne pravice dostopa za potrebe 
izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega 
kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d.  
 
S sklepom o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, št. 478-21/2019, ki ga je občinski 
svet sprejel na 6. redni seji, dne 26.09.2019 je prenehal status grajenega javnega dobra pri 
nepremičnini:  

parc. št.  k.o. ID 

192/1 526 – Sr. Gasteraj 5168784 
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3.4.2.2 Občinsko premično premoženje 

 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2019 na področju premičnega premoženja investirala 
v nakup naslednje opreme in drugih osnovnih sredstev: programska oprema za arhiviranje, 
strežnik NAS s trdim diskom, Olympia namizni računalnik, za potrebe režijskega obrata pa: 
kamionet Renault Master, visokotlačni čistilec Kärcher in škarje za živo mejo Kawasaki. V letu 
2019 smo nabavili prikazovalnik hitrosti in s tem povečali prometno varnost v Sp. Gasteraju. 
 
V okviru projekta Oživitev trškega jedra smo pridobili naslednja osnovna sredstva: 20 kom 
gasilskih garnitur (mize s klopmi), 150 kom konferenčni stoli z vezniki za kulturni dom, 10 kom 
zložljivih stojnic, digitalni spomenik iTerminal in premični oder. V okviru projekta 
Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, smo uredili telovadnico 
na prostem s fitnes napravami. 
 

 
Slika 5: Vozilo za potrebe režijskega obrata 

 

3.4.2.3 Javna naročila 

 
Skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) ter ob upoštevanju ostale veljavne 
zakonodaje, ki ureja področje javnega naročanja, je Občinska uprava izvedla dva javna  razpisa 
po postopku »naročila mele vrednosti do 500.000,00 EUR« za izvajanje gradenj ter za izvajanje 
storitev in sicer: 
- telovadnica na prostem in 
- oživitev trškega jedra. 
 
Dokončali smo projekt iz preteklega leta in sicer: 
- za gradbena dela »Rekonstrukcija občinskih cest III. faza«, objavljeno na portalu javnih 

naročil, dne 29.03.2018, pod št. objave JN002149/2018-W01. 
 
Sklenjenih je bilo tudi dvanajst pogodb, za javna naročila, za katera ni potrebna objava na 
portalu javnih naročil (tako imenovana evidenčna naročila), katerih ocenjena vrednost je nižja 
od 40.000 EUR brez DDV za gradnje in nižja od 20.000 EUR brez DDV za storitev, in sicer: 
- Pogodba za storitev  št. 354-3/2019-4 – Pogodba  za izvajanje obračuna okoljske dajatve 

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 
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- Pogodba za storitev  izvajanja vzdrževanja in upravljanja s čistilno napravo v Jurovskem 
Dolu; 

- Pogodba za storitev izvajanja gradbenega nadzora pri projektu »Medgeneracijski center – 
telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo«; 

- Pogodba za storitev izdelave varnostnega načrta in izvajanje koordinacije varstva pri delu 
pri projektu »Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo«; 

- Pogodba za storitev dobave in vgradnje fitnes naprav pri projektu »Medgeneracijski center 
– telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo«; 

- Gradbena pogodba št. 371-9/2019-9 za asfaltiranje ceste JP 703 318; 
- Pogodba za izvedbo montažnega poslovnega objekta št. 351-1/2019; 
- Gradbena pogodba št. 371-39/2019-5 za ureditev ceste in pločnika v »Sončni soseski«; 
- Pogodba št. 351-1/2019-30 za asfaltiranje; 
- Aneks št. 2 k pogodbi št. 411-2/2018-33 za rekonstrukcijo občinskih cest III. faza; 
- Gradbena pogodba št. 371-35/2019-6 za rekonstrukcijo ceste JP, Malna 13; 
- Gradbena pogodba št. 371-36/2019-6 za rekonstrukcijo ceste JP, Zg. Gasteraj 4b. 
   

 
Slika 6: digitalni spomenik iTerminal, projekt Oživitev trškega jedra 

 
Slika 7: Medgeneracijski center telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo 
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Slika 8: Rekonstrukcija občinskih cest III. faza 

 

3.4.3 SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon 
o gasilstvu… 
 
V letu 2019  ni bilo vidnejših ukrepov v smislu ukrepanja na področju civilne zaščite. Člani 
civilne zaščite so aktivno spremljali dogajanja na področju uprave za zaščito in reševanje in se 
po svojih zmožnostih udeleževali aktivnosti v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem svojih 
članov. Pripravil se je novi načrt ZIR v primeru potresa. 
 
S strani Ministrstva za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, izpostava Maribor, je bil opravljen inšpekcijski nadzor, ugotovljenih je bilo nekaj 
nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti do junija 2020. 
 
 
3.4.4 PROSTORSKO PLANIRANJE IN PODROČJE STANOVANJSKE DEJAVNOSTI 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o 
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon 
o graditvi objektov... 

Cilji: 
- skrb za primerno upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj 
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc 
- sprejetje primernega občinskega prostorskega načrta 
 

Na podlagi uvedbe nadzora DRSV nad sprejetim OPN občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
smo pričeli pripravljati odlok na podlagi katerega se bodo sprejele spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni 
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vestnik, št. 29/18), nalogo izdeluje  ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. v 
Mariboru. 

 
3.4.5 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o razvoju malega 
gospodarstva, Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na 
področju turizma v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Cilji: 
- povečati prepoznavnost občine 
- privabiti turiste in obiskovalce  
- spodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje občanov 
 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah se je v letu 2019 prijavila na razpis za sofinanciranje 
OPERACIJE »OŽIVITEV TRŠKEGA JEDRA« za katerega so bila s strani Evropske unije , Sklad za 
regionalni razvoj pridobljena nepovratna sredstva, s katerimi smo financirali:  
- prireditveni odrski podest z zaščitno ograjo in stopnicami, 
- 10 kom lesenih zložljivih stojnic s streho,  
- 20 kom gasilskih garnitur (miza in dve klopi), 
- izdali smo 1000 izvodov knjige o Ivanu Roškarju. 

 
Izvedli so se tudi programi izobraževanj, kulturni dogodki in medgeneracijska srečanja 
(delavnice): 
- Simpozij o  kmetu in politiku pod njegovo trto - Ivanu Roškarju, ki je bil 24.08.2019, 
- delavnica Prve čitalnice v Jurovskem Dolu, 
- delavnica Šola naših babic in dedkov. 

 
Ocenjujemo, da je v skladu s podpisanimi listami prisotnosti, bilo na dogodkih v prvi fazi okrog 
160 ljudi, čeprav ocenjujemo, da se je zgolj Simpozija o kmetu in politiku pod njegovo trto, 
udeležilo vsaj 120 ljudi (razvidno iz fotografij).  
 
V projekt so bila vključena društva: Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah,  Društvo 
kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah, Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol in 
Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah. Partner v projektu je bil tudi JVIZ in VVZ 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Ob navedenem zaključujemo, da so bila v projekt vključene 
ranljive skupine, in sicer otroci in ženske. Zaradi obsežnega članstva posameznih društev pa je 
zastopana tudi populacija starejših ljudi. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Na področju turizma se trudimo, da vsako leto naredimo korak naprej v promociji in povečanju 
aktivnosti, ki pospešujejo turistično dejavnost. Z zaposlitvijo javne delavke smo aktivnosti 
promocije nekoliko povečali, predvsem pri izvajanju že utečenih prireditve smo izboljšali 
organizacijsko delo.  
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Področju turizma še naprej nadgrajujemo z sodelovanjem in interesa občanov. Na 
obnovljenem trgu in kulturnem domu v središču občine še narašča število kulturnih in 
turističnih prireditev v občini. 
 
 V letu 2019 se na razpis za sofinanciranje samozaposlitve ni  prijavil noben občan. 
 

3.4.6 KMETIJSTVO 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

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

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

Društvo vinogradnikov in Društvo kmečkih gospodinj, sta kot partnerja sodelovala pri izvajanju  
operacije »Oživitev trškega jedra.« Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah je nabavilo 
102 kom kozarcev za vino, 3 kom posode za šampanjec, 6 kom vrčev in 5 kom pljuvalnikov (na 
računu posode za šampanjec, 24cm) in izvedlo dogodek Pričakajmo mlado vino pod 
Roškarjevo trto, dne 10.11.2019. 
 
Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah je izvedlo dogodek Ličkanje koruze, na 
kateri je bila izvedena tudi rokodelska delavnica, dne 30.09.2018, in nabavilo 25 kom rut in 25 
kom predpasnikov. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Na kmetijskem področju sledimo zastavljenemu cilju spodbujati razvoj kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti v občini.  
 

3.4.7 PROGRAMI V KULTURI 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in 
projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Cilji: 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo 
- obogatiti knjižnični fond 
- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 
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- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini 
 

Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol, je kot partner sodelovalo pri izvajanju  operacije 
»Oživitev trškega jedra.« Nabavili so 3 mikrofone in izvedli dogodek Poezije pod Roškarjevo 
trto, dne 08.11.2019. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje 
Knjižnice Lenart, kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške 
delovanja knjižnice. Občina prav tako nameni sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki je 
namenjena mlajšim občanom. 
 

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

Financiranje kulturne dejavnosti je v letu 2019 ostalo na enaki ravni kot leta 2018. Tudi v letu 
2019 je bilo tako glede številčnosti kulturnih prireditev kot tudi obiskanosti le-teh, zelo 
uspešno. 

 
Slika 9: Proslava ob občinskem prazniku 

3.4.8 ŠPORT 

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

vzpodbujanja interesnih dejavnosti občanov 
- odkup zemljišča, na katerem se nahaja del športnega parka 
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Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah, je kot partner sodelovalo v projektu izgradnje 
medgeneracijskega centra – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, katere prijavitelj je 
Občina Sv. Jurij.  Slov. goricah, sodelovali so še, Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah 
in Zadruga dobrina z.o.o. 
 
V operaciji so bile izvedene naslednje aktivnosti v skladu z oddano vlogo in spremembo 
operacije, ki je bila potrjena 23. 10. 2018: na območju športnega parka smo pridobili nove 
fitnes naprave, uredili smo zunanje površine, cesto do športnega parka in parkirišča. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
in Letnim programom športa za leto 2019, je občina izpeljala javni razpis za sofinanciranje 
programov športa, s čimer je zagotovila sredstva za uresničitev športnih programov.  Obseg 
financiranja je glede na leto 2018  ostalo na enaki ravni. V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah spada 
športna dejavnost med bolj priljubljenimi. Tekme domačega nogometnega kluba spadajo med 
najbolj obiskovanimi dogodki v občini. 
 
Poleg izvajanja športnih programov, ki so usmerjeni predvsem v razvoj mladih na področju 
športa, občina skrbi tudi za urejenost športnega parka (čiščenje, košnja in druga opravila), za 
katerega je zadolžen zaposlen delavec v režijskem obratu občine.   
  
3.4.9 OSNOVNOŠOLSKA IN PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi… 
 
Cilji: 

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

področja izvajanja predšolske vzgoje 
- zagotoviti materialne pogoje za nemoten potek učnega procesa 
- zagotoviti izvajanje nadstandardnega programa v osnovni šoli (zgodnje učenje tujega 

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

avtobusnim prevozom 
 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, je kot partner sodelovala pri izvajanju operacije »Oživitev trškega 
jedra,« izvedli so delavnico Ivan Roškar – ljudski tribun, dne 24.06.2019, in  delavnico 
Predstavitev knjige Ivan Roškar, dne 03.09.2019. 
 
 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške JVIZ in VVZ 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Poleg stalnih stroškov, financira tudi nadstandardne 
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programe: tekmovanje učencev v znanju,  eko šolo… Občina vsakoletno nameni šoli sredstva 
za nujno potrebna investicijsko-vzdrževalna dela in sredstva za nakup računalniške opreme. 
Občina je tako kot do sedaj, tudi v letu 2019 financirala varstvo vozačev in regresirala šolske 
prevoze. 
 
Tudi cilji s področja predšolske vzgoje so bili uresničeni. Gre za zagotavljanje sredstev za plačila 
razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Jurovskem Dolu, pa tudi 
za vrtce v drugih občinah, katere obiskujejo naši občani. 
 

Težave zaradi vsakoletnih rastočih stroških tudi na segmentu izobraževanja, predvsem iz 
naslova investicijskega vzdrževanja šole in vrtca, pa tudi plačila razlike do ekonomske cene 
vrtca na eni strani, vsakoletno zmanjševanje prihodkov iz naslova povprečnine na drugi strani, 
nas še naprej silijo k temu, da iščemo možnosti zmanjševanja stroškov na primerljivo in 
optimalno raven.  
 
V pričakovanju državnih ukrepov za zmanjševanje stroškov občinam vidimo tudi na tem 
področju potrebo po uvedbi določenih sprememb.   
 

3.4.10 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

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

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

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

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

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

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Stroški programov socialnega varstva se zaradi gospodarske krize iz leta v leto povečujejo. 
Občina tako zagotavlja sredstva za izvajanje nalog CSD Lenart, sredstva za izvajanje programov 
Območne in krajevne organizacije Rdečega križa.   
 
Velik del sredstev predstavljajo tudi stroški domskega varstva invalidov in ostarelih občanov v 
domovih. Občina zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam in 
osebam, ki si tega s svojimi prihodki ne morejo privoščiti. Takih občanov je na žalost iz leta v 
leto vedno več, kar se odraža tudi v strukturi občinskih odhodkov – povečevanje stroškov za 
tekoče transfere in zmanjšanje sredstev za investicijske namene. Menimo, da smo v letu 2019 
glede na dane možnosti bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. 
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3.4.11 PODROČJE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

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

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

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

V letu 2019 smo zagotovili nemoteno prevoznost vseh občinskih cest, z zagotavljanjem 
sredstev za izvajanje zimske službe (pluženje in posipavanje). Redno vzdrževanje občinskih 
cest  in košnja  obcestnega pasu se je izvajala po načrtu.  
 
Občina je na področju vzdrževanja občinskih cest v letu 2019 namenila glavnino namenskih 
sredstev za popravilo dotrajanih asfaltiranih cest. Izvedli smo krpanje večjih posedkov in 
mrežastih razpok na vseh lokalnih cestah in javnih poteh, s tem smo v veliki meri izboljšali 
prevoznost dotrajanih cest na območju celotne občine.  

 

 
 

Slika 10: Asfaltiranje JP 703 423 – Sončna soseska 

V letu 2019 smo zaključili z modernizacijo javne poti JP 703–341 Zgornje Partinje–Široko, v 
celotni dolžini in z modernizacijo javne poti JP 703–40 –Zg. Partinje – Najdenik, v skupni dolžini 
405 m.  Na navedenih cestah sta bila izvedena obnova spodnjega ustroja z drenažo, asfaltiranje 
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in zaključna dela, na cesti JP 703–341 Zg. Partinje – Široko je bil dodatno izveden most preko 
potoka Partinjšak. 
 
V Jurovskem Dolu se je izvedlo asfaltiranje dela ceste JP 703 - 413  sončna soseska. 

 
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih voda, se izvajajo redni  pregledi 
kanalizacijskega sistema  in čistilnih naprav z monitoringi, ter redna vzdrževalna dela na 
sistemu. Zamenjali smo šest protipožarnih hidrantov. 
 
Na področju oskrbe s pitno vodo smo izvajali vzdrževanje vodooskrbne infrastrukture v skladu 
s sprejetim  Planom  investicij in vzdrževanja infrastrukturnih vodooskrbnih objektov za leto 
2019, posebej je potrebno poudariti, da smo sprejeli poseben program vzdrževanja 
hidrantnega omrežja po katerem vsako leto od leta 2017 prenovimo vsaj pet hidrantov.                                
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, režijski obrat, zgledno skrbi za urejenost mrliške veže in obeh 
pokopališč.  
 
Občina so ljudje, zato je naš dolgoročni cilj doseči čim večjo zadovoljstvo naših občanov v 
smislu primerno vzdrževanih in prevoznih infrastrukturnih objektov. Zato v občinskih 
proračunih vsako leto zagotavljamo del sredstev za obnovo in asfaltiranje tistih cestnih 
odsekov, ki so najbolj posega potrebne. Seveda si želimo in bi bilo potrebo urediti še mnogo 
več cest in poti. Žal razpisi za nepovratna evropska sredstva trenutno več ne omogočajo 
sofinanciranja naložb v prometno infrastrukturo. Tovrstne investicije so izjemno drage, zato 
se trudimo v okviru proračunskih možnosti zagotoviti kar največ. 

 

3.5 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga k Letnemu poročilu za leto 2018, ki 
se odda na AJPES do konca februarja 2019. 
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4 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA 
LETO 2019 

 

4.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRORAČUN 
PRIPRAVLJEN 

 

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za leto 2018, tako 
na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Prav tako smo upoštevali vse usmeritve za 
pripravo proračuna in predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po 
klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna (bilance, 
načrt razvojnih programov) v smislu upoštevanja Proračunskega priročnika za pripravo 
občinskih proračunov za leti 2018 in 2019, Ministrstva za finance Republike Slovenije, z dne 
10.10.2017. 

 
Pri pripravi proračuna smo upoštevali Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki 
zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 20182 Urada Republike Slovenije 
za makroekonomske analize in razvoj. 
 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj je izhajala iz stabilnih gospodarskih razmer v 
mednarodnem in domačem okolju ter ugodnih pričakovanj gospodarskih subjektov. 
Predvidena je bila 4,4-ostotna rast bruto domačega proizvoda, tudi za prihodnji dve leti (3,7% 
in 3,4%). 
 
V Sloveniji se je nadaljevala konsolidacij javnih financ, kar pomeni, da se je del veljavnih 
začasnih ukrepov za omejevanje rasti odhodkov ohranjal tudi v letu 2019. To pomeni, da smo 
pri načrtovanju odhodkov občinskega proračuna za leto 2018  bili še vedno restriktivni,  
zavedajoč se fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.  
 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj je izhajala iz stabilnih gospodarskih razmer v 
mednarodnem in domačem okolju ter ugodnih pričakovanj gospodarskih subjektov. Za leto 
2018 so predvidevali nadaljnjo gospodarsko rast med 3 in 4%. Napoved inflacije je bila okoli 2 
%. Predvidevali so, da bo po obdobju nizke rasti cen oz. deflacije, rast domačega in tujega 
povpraševanja okrepila predvsem rast cen storitev. 
 

Tabela 4: Jesenska napoved 2018 UMAR 

 
2017 

JESENSKA NAPOVED (september 2018) 

2018 2019 2020 

BDP, realna rast v % 4,9 4,4 3,7 3,4 

Bruto plače na zaposlenega, realna 
rast v % 

1,3 1,7 2,8 2,6 

- zasebni sektor 1,5 2,3 2,6 3,0 

                                                           
2 http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2018/JesenskaNapoved2018.pdf 
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- javni sektor 1,5 1,3 2,9 1,8 

INFLACIJA (povprečje leta) 1,4 1,8 2,1 2,3 

 
 

4.2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
 

4.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov  

 

7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  2.104.131 

Realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2019 90,44%. 

70 – DAVČNI PRIHODKI                                                                                                          1.556.939 

Davčni prihodki so bili realizirani 99,31 % glede na veljavni proračun. 
 
700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.419.544 
Gre za prihodek občine iz naslova glavarine. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen 
delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne 
porabe občine. Glavarino izračuna Ministrstvo za finance. Realizacija: 100%. 
 
703 – DAVKI NA PREMOŽENJE 102.319 
Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine – nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Med to skupino davkov 
so evidentirani tudi davki na dediščine in darila in davki od prometa fizičnih oseb. Realizacija: 
98,78%. 
 

 Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 2019 

7030 Davki na nepremičnine 73.360 € 59.592 € 

7031 Davki na premičnine     100 €       55 € 

7032 Davki na dediščine in darila 15.100 € 31.460 € 

7033 Davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje 15.020 € 11.212 € 

 

704 – DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 35.076 
V tej skupini kontov je izkazana realizacija davka na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja – odpadne vode in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 
Realizacija: 78,65%. 
 
706 – DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI                                                                                                        0 

V poročilu B2 in na kontu 706099 – nerazporejeni davki in prispevki, smo na dan 31.12.2019 
imeli izkazano negativno stanje v višini – 1.567,51 €. Negativno stanje je posledica 
nerazporejenih davkov zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, katerih 
nadzornik je FURS. V skladu s priporočilom Ministrstva za finance RS, smo opravili preknjižbo 
na konto 71410099 – drugi nedavčni prihodki – razni. 
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71 – NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                                         305.134 

Nedavčni prihodki so bili realizirani 79,29 % glede na veljavni proračun 
 
710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 33.694 
Realizacija prihodkov od premoženja zajema prihodke od najemnin za stanovanja v lasti 
občine, prihodke od najemnin za vodovodno infrastrukturo v občinski lasti in prihodke iz 
naslova podeljenih koncesij. Realizacija: 45,77%.  
 
711 – TAKSE IN PRISTOJBINE 2.847 
Gre za prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava 
vlagateljem različnih vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). Realizacija: 101,70%. 
 
712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 3.274 
Realizacija predstavlja nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 
 
713 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 73.660 
Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodke od storitev za vrtec – razlika do 
ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, obiskujejo 
pa vrtec v naši občini, vodarina, prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, prihodki 
od najemnin za prostore v kulturnem domu in prihodki režijskega obrata. Realizacija: 97,56%.  
 
714 – DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 191.658 
Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (družinskih pomočnikov, oskrbnin v 
zavodih), prispevki upravičencev pomoči na domu in komunalni prispevki občanov. Med to 
skupino kontov beležimo tudi realizacijo plačil za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in 
okoljsko dajatev. Realizacija: 83,66%.  

 

72 – KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                                            4.987 

Kapitalski prihodki so bili v letu 2019  realizirani 5,85% glede na veljavni proračun. 
 
720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                                 100 
Realizacija se nanaša na prodajo 22 let starega vozila Hyundai H100 Keson. 
 
722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. SREDSTEV 4.887 
Med prihodki izkazujemo prihodke od prodaje zemljišč parc. 19/13, 19/14, 546/4 vse k.o. 
Jurovski Dol,  zadnji del kupnine za zemljišče, parc. št. 6, k.o. Zg. Gasteraj in del kupnine za 
prodajo zemljišča v Sv. Trojica v Slov. goricah po delitveni bilanci. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                     237.071 

Transferni prihodki so bili realizirani 82,07 % glede na veljavni proračun. 

740 – TRANSFERNI PRIHOD. IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ                                  217.157 

Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev za 
investicije in tekočo porabo in sicer: 
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• 78.726,00 €  finančna izravnava 

• 88.507,00 €  min. za gospod.razvoj  in tehnologijo – 23. čl. ZFO-1 

•   3.446,32 €  požarna taksa 

•   3.613,00 €  prejeta sredstva iz državnega proračuna za skupne občinske 
uprave 

•   3.633,01 €  prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – Oživitev 
trškega jedra 

•   2.674,80 €  prihodki iz naslova skupne občinske uprave 

• 29.620,55 €  prejeta sredstva iz državnega proračuna – družinski pomočnik 

•      214,56 €  prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

•   8.989,63 €  sofinanciranje javnih del (ZRSzZ) 

•   1.345,44 €  druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo rabo – 
Oživitev trškega jedra 

Realizacija: 100,74 %. 

 

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
19.914                                   

 

Realizacija predstavlja prejeta sredstva iz proračuna EU – strukturni skladi za projekt Oživitev 
trškega jedra. 
 

 

Slika 11: Realizacija prihodkov 2019 
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Slika 12:  Primerjava realizacije prihodkov v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 

 

 

4 – ODHODKI 2.050.813 

Realizacija odhodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2019 80,82 %. 

40 – TEKOČI ODHODKI                                                                                                               598.533 

Tekoči odhodki so bili realizirani 79,52% glede na veljavni proračun. Tekoči odhodki vključujejo 
plačila strokov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso 
investicijske narave, obresti za najete kredite ter sredstva, izločena v rezerve. 
 
400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 147.603 
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 24.209 
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 413.136 
V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in 
kakovostno delo občinske uprave in režijskega obrata. Večji del teh odhodkov predstavljajo 
odhodki za tekoče vzdrževanje cest in drugih objektov. 
 
403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.584 
V okviru plačila domačih obresti, so evidentirani odhodki za plačilo obresti od najetih kreditov. 
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409 – REZERVE                                                                                                                               10.000 
Proračunska rezerva, oblikovana na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah, se uporablja 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in 
ekološke nesreče.  
 

41 – TEKOČI TRANSFERI                                                                                                             728.304 

Tekoči transferi so bili realizirani 94,58% glede na veljavni proračun. Tekoči transferi so plačila, 
za katera proračunski uporabniki – plačniki – v povračilo ne dobijo materiala ali storitev, 
namen njihove porabe pa ni investiranje. 
 
411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 447.517 
V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom so evidentirani odhodki za doplačilo 
oskrbnin v institucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 79.748 €, darilo staršem ob 
rojstvu otroka v višini 6.669 €, regresiranje prevozov v šolo v višini 78.119 €, plačilo razlike do 
polne ekonomske cene vrtca v višini 225.671 €, denarne nagrade nadarjenim dijakom in 
študentom ter nagrade za opravljanje študijske prakse: 2.561 €, izplačila družinskemu 
pomočniku v višini 51.752 €, subvencioniranje stanarin 718 € in drugi transferi posameznikom 
in gospodinjstvom v višini 2.279 €. 
 
412 – TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 44.383 
Gre predvsem za sredstva domačim in okoliškim društvom in organizacijam – neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 
 
413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 236.404 
Od tega je bilo realiziranih 12.070 € prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki jim 
ga plačujejo  občine, 7.656 € za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor  
in 216.678 € 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                                                                                                   695.922 

Investicijski odhodki so bili realizirani 70,67% glede na veljavni proračun. Investicijski odhodki 
vključujejo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila za načrte, nove gradnje, 
investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb. 
 
Investicijski odhodki so izkazani v višini 695.922 € in sicer za: 

• nakup prevoznih sredstev: 19.490 € (kamionet Renault Master za potrebe režijskega 
obrata); 

• nakup opreme: 4.923 € (oprema za arhiviranje, merilnik hitrosti, visokotlačni čistilec 
Kärcher, škarje za živo mejo Kawasaki); 

• nakup drugih osnovnih sredstev: 55.937 € (gasilske inventure, premični oder, knjiga o 
Ivanu Roškarju, stojnice…);  
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• novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 554.538 € (gradnja objekta za režijski 
obrat v poslovni coni, izgradnja ceste v Žitencah Kupčič – Verbošt, Rekonstrukcija občinskih 
cest III. faza, Medgeneracijski center telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, ureditev 
športno-rekreacijskih površin v športnem parku v Jurovskem Dolu, ureditev ceste s 
pločnikom v sončni soseski, investicijsko vzdrževanje cest na območju občine, izgradnja in 
popravilo vodovodnega omrežja… 

• investicijsko vzdrževanje in obnove: 6.403 €; 

• nakup zemljišč: 361 € - del ceste – parcela za šolo, parc. št. 19/16, k.o. Jurovski Dol 

• študije o izvedljivosti projektov (načrti, projektna dokumentacija, nadzori): 54.270 € 

 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                                                   28.054 

Investicijski transferi so bili realizirani 92,83% glede na veljavni proračun. Investicijski transferi 
vključujejo izdatke, ki so praviloma nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev. 
 
431 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 11.432 
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni 
proračunski uporabniki (PGD Sv. Jurij v Slov. goricah – požarna taksa, sredstva za investicije ter 
sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav občanov). 
 
432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 16.622 
Na tej skupini kontov izkazujemo realizacijo odhodkov za investicijske transfere JVIZ in VVZ OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, in sicer investicijsko vzdrževalna dela na šoli (investicijsko 
vzdrževalna dela v telovadnici, obnova slačilnic telovadnice, naprave za merjenje in 
izsuševanje vlage, nakup IKT opreme…) in v vrtcu (ureditev 5. igralnice vrtca, IKT oprema). 

 

 

 

Slika 13: Realizacija odhodkov 2019 
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Slika 14: Primerjava realizacije odhodkov v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 

 

 

 

Slika 15: Realizirani in nerealizirani prihodki in odhodki v letu 2019 
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Tabela 5: Realizacija odhodkov po programski klasifikaciji 

 
 

 

PK Opis Veljavni proračun: 2019 Realizacija: 2019 Indeks 4:3

1 2 3 4 5

01 POLITIČNI SISTEM 58.010,00 46.898,57 80,85

0101 Politični sistem 58.010,00 46.898,57 80,85

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 37.613,00 36.602,71 97,31

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 34.813,00 34.782,82 99,91

0203 Fiskalni nadzor 2.800,00 1.819,89 65,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 35.851,01 27.687,77 77,23

0401 Kadrovska uprava 3.000,00 2.150,00 71,67

0403 Druge skupne administrativne službe 32.851,01 25.537,77 77,74

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 351.569,73 313.234,50 89,10

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 11.628,00 6.363,31 54,72

0603 Dejavnost občinske uprave 339.941,73 306.871,19 90,27

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 20.315,99 19.962,40 98,26

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 20.315,99 19.962,40 98,26

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000,00 0,00 0,00

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.000,00 0,00 0,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15.838,00 14.529,37 91,74

1003 Aktivna politika zaposlovanja 15.838,00 14.529,37 91,74

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.000,00 6.701,89 83,77

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 6.500,00 5.846,35 89,94

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 500,00 0,00 0,00

1104 Gozdarstvo 1.000,00 855,54 85,55

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 120,00 112,89 94,08

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 120,00 112,89 94,08

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 688.778,61 463.010,60 67,22

1302 Cestni promet in infrastruktura 688.778,61 463.010,60 67,22

14 GOSPODARSTVO 63.940,00 60.549,03 94,70

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.500,00 0,00 0,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 62.440,00 60.549,03 96,97

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 43.113,28 38.798,65 89,99

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 42.580,18 38.265,55 89,87

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 533,10 533,10 100,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 313.153,63 149.362,95 47,70

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 35.900,00 26.770,33 74,57

1603 Komunalna dejavnost 129.218,63 52.363,17 40,52

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 14.900,00 889,57 5,97

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 133.135,00 69.339,88 52,08

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 16.070,23 14.559,55 90,60

1702 Primarno zdravstvo 1.000,00 0,00 0,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 15.070,23 14.559,55 96,61

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 197.909,40 192.111,38 97,07

1803 Programi v kulturi 54.885,76 52.828,53 96,25

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 143.023,64 139.282,85 97,38

19 IZOBRAŽEVANJE 491.621,30 478.467,97 97,32

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 336.000,00 322.927,80 96,11

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 77.421,30 77.421,30 100,00

1906 Pomoči šolajočim 78.200,00 78.118,87 99,90

20 SOCIALNO VARSTVO 180.023,00 174.638,75 97,01

2002 Varstvo otrok in družine 8.450,00 6.819,03 80,70

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 171.573,00 167.819,72 97,81

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.200,00 3.584,17 85,34

2201 Servisiranje javnega dolga 4.200,00 3.584,17 85,34

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 10.536,19 10.000,00 94,91

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 10.000,00 10.000,00 100,00

2303 Splošna proračunska rezervacija 536,19 0,00 0,00

2.537.663,37 2.050.813,15 80,82
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Tabela 6: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji 

 
 
 

4.2.2  Račun finančnih terjatev in naložb 

 
Finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo. 
 

4.2.3  Račun financiranja  

 
Račun financiranja izkazuje najem kreditov in odplačilo glavnic kreditov v letu 2019. V letu 
2019 smo najeli dolgoročni kredit pri državnem proračunu (MGRT) – kredit na podlagi 23. 
člena ZFO-1 za projekt Ureditev občinskih cest III. faza. Višina  najetega kredita: 88.507 €. 
Obrestna mera kredita je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter 
odplačilno dobo devetih let z možnostjo predčasnega vračila kredita. Zadolžitev pri državnem 
proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10.b člena ZFO-1, prav 

FK Opis Sprejeti proračun: 2019 Veljavni proračun: 2019 Realizacija: 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

0 2.350.140,37 2.350.140,37 1.868.674,40 79,51 79,51

01 JAVNA UPRAVA 629.395,69 620.914,93 497.347,60 79,02 80,10

011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter 317.705,19 317.705,19 279.456,28 87,96 87,96

013 Splošne zadeve 271.466,90 273.745,55 198.675,71 73,19 72,58

016 Druge dejavnosti javne uprave 36.023,60 25.264,19 15.631,44 43,39 61,87

017 Servisiranje javnega dolga 4.200,00 4.200,00 3.584,17 85,34 85,34

02 OBRAMBA 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,00 100,00

022 Civ ilna zaščita 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,00 100,00

03 JAVNI RED IN VARNOST 18.654,00 19.055,99 17.702,40 94,90 92,90

031 Policija 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

032 Protipožarna varnost 17.654,00 18.055,99 17.702,40 100,27 98,04

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 769.799,71 775.948,11 537.735,49 69,85 69,30

041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 17.338,00 18.607,09 15.798,46 91,12 84,91

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 8.000,00 8.000,00 6.701,89 83,77 83,77

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 120,00 120,00 112,89 94,08 94,08

045 Promet 654.912,71 659.718,61 434.773,72 66,39 65,90

047 Druge gospodarske dejavnosti 62.440,00 61.170,91 59.279,94 94,94 96,91

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 26.989,00 28.331,50 21.068,59 78,06 74,36

05 VARSTVO OKOLJA 41.430,00 43.113,28 38.798,65 93,65 89,99

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.400,00 2.400,00 2.261,19 94,22 94,22

052 Ravnanje z odpadno vodo 38.500,00 40.180,18 36.004,36 93,52 89,61

054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 530,00 533,10 533,10 100,58 100,00

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 180.747,13 180.747,13 87.191,36 48,24 48,24

061 Stanovanjska dejavnost 14.900,00 14.900,00 889,57 5,97 5,97

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 35.900,00 35.900,00 26.770,33 74,57 74,57

063 Oskrba z vodo 100.887,13 100.887,13 31.294,58 31,02 31,02

064 Cestna razsvetljava 29.060,00 29.060,00 28.236,88 97,17 97,17

07 ZDRAVSTVO 16.000,00 16.070,23 14.559,55 91,00 90,60

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 16.000,00 16.070,23 14.559,55 91,00 90,60

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 200.409,40 200.409,40 194.611,38 97,11 97,11

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 143.023,64 143.023,64 139.282,85 97,38 97,38

082 Kulturne dejavnosti 19.911,76 19.911,76 18.553,57 93,18 93,18

083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 34.974,00 34.974,00 34.274,96 98,00 98,00

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00

09 IZOBRAŽEVANJE 491.444,44 491.621,30 478.467,97 97,36 97,32

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 413.244,44 413.421,30 400.349,10 96,88 96,84

096 Podporne storitve pri izobraževanju 78.200,00 78.200,00 78.118,87 99,90 99,90

1 187.523,00 187.523,00 182.138,75 97,13 97,13

10 SOCIALNA VARNOST 187.523,00 187.523,00 182.138,75 97,13 97,13

101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 111.752,00 111.752,00 110.632,35 99,00 99,00

104 Varstvo otrok in družine 8.450,00 8.450,00 6.819,03 80,70 80,70

107 Zagotav ljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 24.218,00 24.218,00 21.584,95 89,13 89,13

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 43.103,00 43.103,00 43.102,42 100,00 100,00

2.537.663,37 2.537.663,37 2.050.813,15 80,82 80,82
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tako za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za 
finance, iz 6. odstavka 10.a člena ZFO-1. 
 
Na drugi strani smo v letu 2019 odplačali glavnice kreditov po načrtovanih amortizacijskih 
načrtih. Tako na kontih skupine 550 izkazujemo odplačilo kreditov (glavnic) in sicer: 
- 52.560,00 € dolgoročni kredit za projekt »Prizidek k OŠ in vrtca Jurovski Dol«, 
- 27.113,28 € dolgoročni kredit za projekt »Izgradnja mreže MČN«, 
- 18.206,92 € dolgoročni kredit MGRT POVRATNA SREDSTVA 2016-2017. 
 
 

4.3 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA  
 

Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2019. 
Pri primerjavi proračuna za leto 2019 smo uporabili naslednjo terminologijo: 
- Sprejeti proračun 2019:  je proračun oz. rebalans proračuna za leto 2019, ki ga je občinski 

svet sprejel na svoji 6. redni seji, dne 26.09.2019. 
- Veljavni proračun 2019: sprejeti proračun 2019, upoštevajoč sklepe župana o 

prerazporeditvah pravic porabe. 
- Realizacija 2019:  realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju 01.01.-.31.12.2019. 
 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 
razvrščajo v področja porabe (23 področij), v glavne programe (61 glavnih programov) in 
podprograme (122 podprogramov). 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje oz. nudi storitve 
in v katera so, 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: 
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00  OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
10  OBČINSKI SVET 
20  NADZORNI ODBOR 
30  ŽUPAN 
40  OBČINSKA UPRAVA 
41 REŽIJSKI OBRAT 

 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 2.873  

01 POLITIČNI SISTEM 2.873  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 2.872 

Opis glavnega programa 
Področje porabe vključuje sredstva za izvedbo nadomestnih lokalnih volitev 2019. 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.872 

Opis podprograma 
V letu 2019 je občinski svetnik, Alen Breznik, podal odstopno izjavo. Tako so 15.12.2019 potekale 
nadomestne volitve za občinski svet v volilni enoti 1 (Jurovski Dol, Malna).  Za ta namen so bila v letu 
2019 realizirana sredstva v višini 2.873 € oz. 70,06 % vseh načrtovanih odhodkov. Realizacija zajema 
nadomestila članom občinske volilne komisije, volilnih odborov ter materialne stroške za izvedbo 
volitev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volilni 
in referendumski kampanji 
 

000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije 1.503 € 
Na podlagi 45.a čl. Zakona o lokalnih volitvah so bila na tej proračunski postavki realizirana sredstva za 
enkratno nadomestilo članom občinske volilne komisije.    
 

000102 Nadomestila članom volilnih odborov 791 € 
Realizirani so bili odhodki za nadomestila članom volilnih odborov na  petih rednih in dvema posebnima  
voliščema – predčasnem volišče in volitve na domu. 
 

000103 Materialni stroški za izvedbo volitev 376 € 
Med materialne stroške za izvedbo volitev štejemo: tiskanje volilnih razglasov, glasovnic, stroški objave 
razglasov, stroški priprave volilnih imenikov, nadomestilo za uporabo volišč in druge stroške izvedbe 
volitev. 
 

000104 Lokalne volitve: povrnitev str. volilne kampanje 202 € 
Odhodki za povrnitev stroškov volilne kampanje se nanašajo na redne lokalne volitve v letu 2018. 
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10 - OBČINSKI SVET 31.124 

01 - POLITIČNI SISTEM 12.023 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 12.023 

Opis glavnega programa 
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 12.023 

Opis podprograma 
Dejavnost občinskega sveta zajema naslednje odhodke: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije oz. sejnin), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje 
političnih strank. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava RS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Sklep o načinu 
financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 

100101 - Sejnine za občinski svet in odbore 11.124 
Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov so bila realizirana sredstva v višini 11.124 €, kar 
predstavljajo sejnine in nadomestilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in članov drugih 
delovnih teles. V letu 2019 so člani občinskega sveta zasedali na sedmih rednih sejah občinskega sveta. 
Prav tako so zasedali naslednji odbori in komisije: Odbor za družbene dejavnosti (3 seje), Odbor za 
komunalo in gospodarsko infrastrukturo (2 seji), Statutarno pravna komisija (2 seji) in Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (7 sej) in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance (1 
seja). Prav tako so zasedale posebne komisije: komisija za javni razpis – šport, komisija za javni razpis 
– kultura, komisija za javni razpis – razna društva in komisija za javni razpis - turizem. Svet za preventivo 
in varstvo v cestnem prometu je v letu 2019 zasedal enkrat.  

 

100103 - Financiranje političnih strank 898 
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 po naslednjih strankah: 

- SDS: 786,43 € 
- Desus: 112,00 €. 

 

Doseženi cilji: 

- sprejetje vseh potrebnih aktov za delovanje občine 
- delovanje političnega sistema v skladu s predpisi 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 14.641 

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 6.395 

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 6.395 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva za pripravo in objavo gradiva občinskega sveta in odborov 
ter sredstva za promocijo občine v višini 6.395 €, kar predstavlja 71% realizacijo glede na veljavni 
proračun. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
 

100401 - Priprava in objava gradiva 3.578 
V okviru proračunske postavke so evidentirani odhodki za pripravo gradiva, kakor tudi objavo le-tega, 
predvsem v Medobčinskem uradnem vestniku.  

 

100404 - Sredstva za promocijo občine 2.818 
V okviru te postavke so evidentirana sredstva za promocijo občine.  
 
Doseženi cilji: 

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 8.246 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva izvedbe občinskega praznika v višini 8.246 €, oz. 97 % 
realizacija glede na veljavni proračun. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 
 

100402 - Izvedba občinskega praznika 9.168 
Gre za sredstva, ki jih občina nameni za izvedbo občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob 
občinskem prazniku. Sem spada zapora ceste in začasna prometna ureditev na Jurjevo nedeljo, tisk 
vabil in priznanj ob občinskem prazniku, srebrniki, zlatniki, organizacija osrednje občinske proslave… 
 
Na osrednji občinski proslavi so bila podeljena priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Priznanja 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so prejeli: 



43 

 

- Saša Urbanič iz Jurovskega Dola za 30-letno športno udejstvovanje v kraju, delo z mladimi športniki  
in širjenje prepoznavnosti društva,  

- Uroš Črnčec iz Zg. Partinja za dolgoletno zavzeto delo v športnem in gasilskem društvu ter širjenje 
prepoznavnosti obeh društev, 

- Olga Grabušnik iz Jurovskega Dola za  več kot 20 letno delo v društvu kmečkih gospodinj  ter 
širjenje prepoznavnosti društva in 

- Jelka Breznik iz Jurovskega Dola za vlogo garderoberke pri folklorni skupini Jurovčan ter  dolgoletno 
prostovoljno delo v kulturnem društvu na vseh nivojih prireditev. 

 
Jurijev srebrnik sta prejela Franc Divjak z Varde za več kot 45 letno umetniško vodenje različnih 
glasbenih zasedb ter dolgoletno predanost ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjanju in Robert Kukovec 
iz Zg. Partinja za več kot 30 letno predano delo v gasilstvu na različnih nivojih ter vse prostovoljno 
opravljene ure, prežete  s humanitarno noto in zavzetostjo za društveno delo. 
 
Najvišje priznanje Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurjev zlatnik, je prejel Franc Fekonja iz 
Lenarta za več kot 70 letno delo na gasilskem področju na vseh nivojih, za postavitev temeljev 
današnjega društva ter delovno in moralno podporo  članom PGD Sveti Jurij. 
 

 
 

Slika 16:Prejemniki občinskih priznanj (Foto Tone) 

 

Doseženi cilji: 

− izvedba občinskega praznika vključno z občinsko proslavo in spremljevalnim programom »Jurjevi 
dnevi«, 

− obogatitev ponudbe kulturnih, športnih in drugih družabnih prireditev 

− predstavitev društev, ki delujejo v občini, drugim obiskovalcem. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.460 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih 
skupin. 

1803 - Programi v kulturi 4.460 

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 4.460 

101802 – Ovtarjeve novice 4.460 

V okviru podprograma smo v letu 2019 na tej postavki realizirali sofinanciranje izdaje mesečnika, ki ga 
za področje Upravne enote Lenart izdaja Razvojna agencija Slovenskih goric d.o.o.  V letu 2019 je izšlo 
11 številk Ovtarjevih novic. 

 

 

Slika 17: Logotip Ovtarjevih novic 

 

20 - NADZORNI ODBOR 1.820  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.820 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

0203 - Fiskalni nadzor 1.820 

Opis glavnega programa 
V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 1.820 

Opis podprograma 
Gre za proračunsko postavko, na kateri so realizirani stroški sejnin in opravljenih nadzorih nadzornega 
odbora občine.  Realizacija znaša 1.820 €, kar predstavlja 65 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Poslovnik o 
delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah…  
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200201 - Sejnine za nadzorni odbor 1.519 

V okviru te postavke so evidentirani realizirani odhodki za sejnine za nadzorni odbor, ki so bili izplačani 
v letu 2019. V letu 2019 je nadzorni odbor zasedal na šestih sejah. 

 

200203 - Notranji nadzor 301 

Gre za sredstva, ki so jih prejeli člani nadzornega odbora za opravljene nadzore. V letu 2019 so bili 
opravljeni naslednji nadzori: 

− Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 in 

− Razpolaganje s premoženjem občine v letu 2018. 
 

Doseženi cilji: 

− redno spremljanje poslovanja občine 

− obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine 

− izobraževanje članov nadzornega odbora 
 

30 - ŽUPAN 36.915  

01 - POLITIČNI SISTEM 32.003 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 32.003 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: župana in 
podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 32.003 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za delovanje in opravljanje funkcije župana in 
podžupana.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
 

300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije 18.990 
V letu 2019 je bilo realiziranih 18.990 € za namen izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije župana.  

 

300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 2.748 
Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški, nastali pri opravljanju funkcije župana, ki 
zajemajo: izdatke za reprezentanco (2.363 €), telefon (99 €) in drugi splošni material in storitve (286 
€). 
 

300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 2.184 

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

300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana 0 

Na tej proračunski postavki ni realizacije. 

 

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, tv 8.082 

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

− ustrezno vodenje občine, 

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

− obveščanje občanov o raznih dogodkih. 
 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 4.912 

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 4.912 

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 4.912 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za izvedbo sprejema odličnjakov pri 
županu, izvedbo zlatih porok ali drugih častitljivih jubilejev ter razna sponzorstva in donatorstva. Skupni 
odhodki tega podprograma znašajo 4.912€ in predstavljajo 94 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.  
 

300401 - Zlate poroke, drugi jubileji 405 
Sredstva so bila porabljena za nakup protokolarnih daril ob zlatih porokah in rojstnih dnevih občanov 
- devetdesetletnikov.  
 

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu 909 
Konec šolskega leta povabi župan vse tiste učence zaključnih razredov Osnovne šole Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, ki so vse razrede osnovne šole zaključili z odličnim uspehom, na sprejem. Odličnjaki 
generacije 2010-2019: Timotej Eder, Rene Rajšp Bračič, Jure Senekovič, Lara Črnčec in Zoja Škerget, 
so ob doseženem uspehu prejeli spominsko darilo. 



47 

 

Sprejema sta se poleg uspešnih učencev in njihovih staršev, udeležila tudi razredničarka Barbara 
Waldhütter in ravnatelj Stanislav Senekovič. 

 

Slika 18: Županovo srečanje z nagrajenimi učenci 

 

300403 - Sponzorstva, donatorstva ... 300 

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

300404 - Protokolarna in poslovna darila 3.299 
V okviru postavke so realizirana sredstva za protokolarna in poslovna darila, ki jih občina pokloni ob 
koncu leta in ob posebnih priložnostih svojim poslovnim partnerjem. 
 
Doseženi cilji: 

− izvedba protokolkarnih dogodkov 

− sponzoriranje in donatorstva 

− sprejem in nagraditev učencev, ki so vse razrede osnovne šole končali z odličnim uspehom 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA 1.272.852  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 91 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 
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0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 91 

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 91 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za razporejanja javnofinančnih prihodkov Uprave za javna 
plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.  
 

400201 - Plačila storitev  UJP ... 91 
Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za vodenje računov in razporejanja javnofinančnih 
prihodkov Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 8.135 

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 2.150 

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 2.150 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva za denarne nagrade nadarjenim dijakom in 
študentom. Sredstva se delijo na podlagi vsakoletnega razpisa. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 

400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom 2.150 
Na postavki denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom je bilo realiziranih 2.150 €. Na podlagi 
Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 13/2014, 
36/2017) in predhodnem razpisu, so bili v letu 2019 nagrajeni naslednji dijaki in študentje: 

 
Larisa Fras in Rebeka Šnofl iz Spodnjega Gasteraja, sta z ekipo KMN Slovenske gorice v sezoni 
2018/2019 nastopali na državnem prvenstvu v futsalu za ženske, kjer so osvojile 1. mesto ter naslov 
državnih prvakinj v futsalu za ženske. Z ekipo sta se udeležili tudi mednarodnega turnirja v Zagrebu, 
kjer so osvojili 3. mesto. 
 
Elias Pascal Bračko je v šolskem letu 2018/2019prejel srebrno priznanje za dosežene rezultate na 
državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja biologije in srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
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v znanju nemškega jezika. 
 
Agnes Kojc je v študijskem letu 2018/2019 na Filozofski fakulteti v Mariboru pridobila univerzitetno 
izobrazbo 1. stopnje, in sicer diplomirana slovenistka (UN) in diplomirana prevodoslovka – angleščina 
(UN), z povprečno oceno v vseh letnikih študija 9,64 
 
Karin Najdenik je po končanem rednem izobraževanju na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli 
Maribor na poklicni maturi dosegla splošni uspeh 21 točk. 

 
Lucija Ornik je po končanem rednem izobraževanju na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor 
na poklicni maturi dosegla splošni uspeh 21 točk. 
 
Timi Ornik je v študijskem letu 2018/2019 diplomiral po študijskem programu prve stopnje na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in pridobil strokovni naziv 
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN). Povprečna ocena v vseh letnikih 
študija z zaključnim delom je bila 9,26. 
 
Kristjan Mihael Reisman je po končanem rednem izobraževanju na Srednji strojni šoli Maribor na 
poklicni maturi dosegel splošni uspeh 23 točk, kar pomeni, da je zbral vse možne točke in pridobil naziv 
diamantni maturant. Prav tako je dosegel 2. mesto na državnem tekmovanju EKOKVIZ za sredne šole. 
 
Tadej Roškarič je opravil splošno maturo in dosegel splošni uspeh 27 točk. 
 
Gregor Verbošt je dosegel 3. mesto v teku na 150 m, na državnem prvenstvu Slovenije za člane in 
članice v Novem mestu in 3. mesto v teku na 1500 m, na tekmovanju Atletski pokal Slovenije v Celju. 
 
Živa Waldhütter je po končanem rednem izobraževanju na Prvi gimnaziji Maribor na splošni maturi 
dosegla splošni uspeh 27 točk. 
 

 
Slika 19: Županov sprejem nagrajenih dijakov in študentov 



50 

 

Doseženi cilji: 

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

0403 - Druge skupne administrativne službe 5.985 

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

4039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.746 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
 

400404 - Božična in novoletna obdaritev otrok 2.746 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka božična in novoletna obdaritev otrok 
v višini 2.746 €, ki je bila 100% realizirana glede na veljavni proračun. V okviru  proračunske postavke 
so zajeti stroški nakupa novoletnih daril za najmlajše občane, otroke stare od 1. do 7. leta starosti ter 
izvedba lutkovne predstave z obiskom Božička. 
 

Doseženi cilji: 

− decembrska obdaritev otrok, 

− lutkovna predstava za otroke. 
 
 

 
Slika 20: Lutkovna predstava in obisk Božička 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.238 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in opreme. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih procesih.  

 

400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov – občinska stavba 2.690 
Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški ogrevanja občinske zgradbe, tekoče vzdrževanje 
občinske zgradbe in zavarovalne premije za občinske objekte in opremo. Realizacija znaša 2.690 €, kar 
predstavlja 52% realizacijo glede na veljavni proračun. 
 

400402 - Sodni stroški in stroški odvetnikov 425 
Realizirani so odhodki za odvetniške in notarske storitve – overjanje podpisov. 
 

400403 – Tekoče vzdrževanje objekta – Jurovski Dol 73 123 
Na proračunski postavki so realizirani stroški vodarine na občinskem objektu, ki ga uporablja režijski 
obrat. 

 

Doseženi cilji: 

− vzdrževan objekt občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne dejavnosti ter 
ohranjanja vrednosti objekta, 

− upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo 
uprava vrši v okviru proračunskih možnosti. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 199.691 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 
 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 6.363 

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. 

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 1.348 

Opis podprograma 
Dne 25.05.2018 je v veljavo stopila nova uredba GDPR na področju varstva osebnih podatkov. Občina 
mora urediti poslovanje v skladu z zakonsko ureditvijo s področja varstva osebnih podatkov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Splošna 
uredba o varstvu podatkov 

400604– Uredba GDPR – varstvo osebnih podatkov 1.348 

Na proračunski postavki so evidentirani odhodki za strokovno svetovanje in podporo pri ureditvi 
področja varstva osebnih podatkov, kar vključuje tudi tekoče mesečne naloge zunanjega pooblaščenca 
za varstvo osebnih podatkov. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 5.015 

Opis podprograma 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med 
drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah 
 

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA, ZRS Bistra Ptuj, ORP Sp. Podravje, RASG) 508 
Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za financiranje Mariborske razvojne agencije, 
ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Glavna dejavnost MRA je priprava in 
izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije. 
 

400610 – Izvajanje lokalnega razvoja akcijskih skupin (LAS) 2.108 
Lokalno akcijsko skupino Ovtar Slovenskih goric so za potrebe reševanja izzivov na področju razvoja 
podeželja ustanovile vse občine UE Lenart, posamezniki, društva, kmetje, obrtniki, podjetniki in drugi 
zainteresirani. LAS razpisuje pozive za izbor operacij (projektov), kateri prispevajo k uresničevanju 
Strategije lokalnega razvoja na območju več občin, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 

400611 - Članarine v raznih institucijah 628 
Občina je članica Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije, zato mora letno plačati 
dogovorjeno članarino.  

 
Doseženi cilji: 
- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje, 
- razvoj občine, 
- izmenjava mnenj in izkušenj med občinami. 

 

400617 – Sofinanc. javnih del: CSD, Knjižnica Lenart, VDC Polž 1.771 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancira izvajanje javnih del naslednjih organizacij: CSD Lenart, 
Knjižnica Lenart, VDC Polž Maribor. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 193.328 

Opis glavnega programa 
Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 190.468 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, 
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regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko 
zavarovanje…), materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

400601 - Stroški dela občinske uprave 150.492 

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

400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 31.909 
Ta proračunska postavka zajema materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave: pisarniški 
material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura, 
električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina 
in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje 
druge opreme. 
 
Doseženi cilji: 

− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 

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

− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 

400606 – Študentsko delo in obvezna praksa dijakov in študentov                                        412 

V letu 2019  je 380 ur obvezne študijske prakse opravljala študentka 2. letnika Ekonomsko-poslovne 
fakultete Maribor.   
 

400616 – Organ skupne OU »Medobč. inšpektorat in redarstvo MB«                                7.655 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je soustanoviteljica skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor. Delovno področje medobčinskega redarstva obsega: urejanje in nadziranje 
prometa na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnostih in državnih cestah v naselju, izvajanje 
nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, izvajanje nadzora nad ravnanjem 
udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce, lahko tudi 
opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa. Medobčinski 
inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in 
prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 
 
Doseženi cilji: 
- nemoteno delovanje komunalne inšpekcije, 
- urejena področja na področju komunale. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 2.860 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirani odhodki za pogodbena dela in občasno pomoč pri delu občinske 
uprave, ki jih opravljajo študenti preko študentskega servisa. Prav tako so realizirana sredstva za 
investicijsko opremljanje  občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje službenih vozil.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah. 
 

400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 876 
V letu 2019 smo za potrebe občinske uprave nabavili opremo za arhiviranje. 

 

400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila – Citroen Berlingo 1.984 
Realizirana so bila sredstva v višini 80 % veljavnega proračuna oz 1.984 €. Gre za nakup goriva za 
službena vozila, stroške popravila in vzdrževanja vozil, registracijo in zavarovalne premije za vozila. 

 

Doseženi cilji: 
-  zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave, 
-  redno vzdrževana  službena avtomobila. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 19.962 

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 19.962 

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 2.260 

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

 

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

400704 – Civilna zaščita 500 

V letu 2019 smo iz postavke za civilno zaščito refundirali nadomestila plač med opravljanjem nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ter s PGD Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancirali nakup potopne črpalke. 
 

400705 - Obramba pred točo 1.760 
Na proračunski postavki so evidentirani stroški izvajanja obrambe pred točo z letali Letalskega centra 
Maribor. Realizacija znaša 100 % glede na veljavni proračun. 
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Doseženi cilji: 

- obramba pred točo. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.702 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah in Gasilske zveze Lenart. Prav 
tako so znotraj podprograma načrtovana sredstva za prenakazilo požarne takse in investicijski transferi 
za naložbe v investicije gasilskega društva.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
gasilstvu.  
 

400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij 9.817 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.439 
Občina za zagotavljanje protipožarne varnosti sofinancira tudi delovanja Gasilske zveze Lenart.  

 
400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij 3.446,32 
Občina namenja sredstva zbrane požarne takse za povečanje požarne varnosti, zato le-to namenja za 
nakup opreme za požarno varnost PGD Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Doseženi cilji: 
- zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnega gasilskega društva Sv. 

Jurij, 
- sofinanciranje Gasilske zveze Lenart, 
- pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij  PGD Sv. Jurij. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.135 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 1.135 

Opis glavnega programa 

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti 1.135 

Opis podprograma 

Gre za dva ukrepa, in sicer: Program: Splošno koristno delo in Program: Javna dela. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, Katalog 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij… 
 

401002 – Program: javna dela:  1.135 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški dela za izvedbo programa javnih del, ki se je 
izvajalo v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018. V program »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« 
je bila vključena ena oseba. Realizacija v letu 2019 se nanaša na stroške decembrske plače 2018. 
 
Doseženi cilji: 
- omogočiti zaposlitev brezposelni osebi, 
- pomoč pri opravljanju rednih nalog občine, 
- pospeševanje razvoja turizma v občini. 

 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 5.846 

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 5.846 

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

 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.846 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje delovanja društev s področja 
razvoja podeželja in donacije domačim društvom ob praznovanju okroglih obletnic delovanja. 
Realizacija znaša 5.846 €, kar predstavlja 89,94% realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah   

 
401108 – Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev 5.846 
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov raznih društev so v letu 2019 proračunska 
sredstva prejela naslednja društva: 
- Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah: 1098,28 € 
- Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah: 976,25 € 
- Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah: 945,75 € 
- Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah: 579,65 € 
- Društvo paraplegikov Podravja: 377,77 € 
- Župnijska Karitas Sv. Jurij v Slov. goricah: 300,00 € 
- Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka: 222,22 € 
- Društvo diabetikov Lenart: 184,61 € 
- Zveza društev upokojencev Slovenskih goric: 176,22 € 
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart: 167,83 € 
- Združenje borcev NOB Lenart: 159,43 € 
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- Zveza prijateljev mladine Maribor: 146,48 € 
- Medobčinsko društvo invalidov Lenart: 142,65 € 
- Sožitje Lenart – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju: 134,26 € 
- Govedorejsko društvo Slov. gorice : 100,69 € 
- Društvo strojni krožek »Klas« Lenart: 83,91 € 
- Društvo izgnancev Slovenije: 50,35 €. 

 

Doseženi cilji: 
- razvoj društvenega življenja v občini, 
- društveno delovanje občanov v domačih društvih in društvih izven meja občine. 

 

401109 – Okrogle obletnice društev v občini 0 

Realizacije na tej postavki ni bilo. 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH  SUROVIN 113 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

1202 – Oskrba z električno energijo 113 

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

12079001 – Oskrba s električno energijo 1134 

Opis podprograma 
Evidentirani so odhodki za najem oporišč NN omrežja in vzdrževanje omrežij za potrebe CR. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Energetski zakon. 
 

411202 – Najem oporišč NN omrežja in vzdrž. omrežij za potrebe CR 113 
Gre za strošek najemnine za oporišča Elektro Maribor. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 8.762 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 8.762 

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. 
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.762 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva sofinanciranje nekategoriziranih občinskih cest. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
 

401310 – Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest 8.762 
Realizacija se nanaša na izvedbo cestnega priključka Recek na Žitencah. 
 

401301 – Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice 0 
Projekt je bil v letu 2019 v pripravi v smislu urejanja in pripravljanja projektne dokumentacije. Finančne 
realizacije pa v letu 2019 še ni bilo. 

 

14 - GOSPODARSTVO 60.549 

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 0 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 

Opis podprograma 
V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 13/2008), smo tudi v letu 2018 razpisali 
natečaj za sofinanciranje samozaposlitev - za odprtje novega delovnega mesta ali za subvencioniranje 
obrestnih mer za nakup osnovnih sredstev.  
 

401404 - Spodbujanje podjetništva 0 
Na razpis za samozaposlitev se ni prijavil noben kandidat, zato sredstva niso bila realizirana. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 60.549 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

14039001 – Promocija občine 1.269 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva financiranje javnega razpisa s področja turizma in 
stroški delovanja javnih e-točk – brezplačnega dostopa do interneta. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni 
samoupravi 
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401419 – Oživitev trškega jedra – drugi stroški 1.269 

Realizirana so sredstva za izvedbo projekta Oživitev trškega jedra – drugi stroški: nalepke EU projekti, 
avtorski honorarji za Simpozij o Ivanu Roškarju, oblikovanje zvoka na Simpoziju o Ivanu Roškarju, 
pogostitev ob simpoziju, poštni stroški za letake o simpoziju, presnemavanje arhivskega gradiva o Ivanu 
Krambergerju ter priprava video materiala za digitalni spomenik.   
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 59.280 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva financiranje javnega razpisa s področja turizma in 
stroški delovanja javnih e-točk – brezplačnega dostopa do interneta in projekt Oživitev trškega jedra. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni 
samoupravi 

401402 – Veseli december v Jurovskem Dolu 857 

Realizirana so sredstva za izvedbo dvodnevnega predprazničnega sejma, povezanega z že 
tradicionalnimi dogodki – prihodom Božička in druženjem otrok, ki obiskujejo vrtec v Jurovskem Dolu, 
s ponudbo domačih izdelkov na tržnici lokalnih ponudnikov. V letu 2019 so v glasbenem programu 
nastopili otroci iz vrtca pri OŠ Jožeta Hudalesa, otroci glasbene šole Muziklub, Proti toči proti poledici 
in Waldhütter & sin. 
 

 
Slika 21: Veseli december v Jurovskem Dolu 

 

401409 - Javni razpis za področje: turizem 880 

V letu 2019 smo izvedli javni razpis za področje turizem. V ta namen je bilo razdeljenih  880 €. 
Prejemniki sredstev so bili Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah za izvajanje promocijskih 
aktivnosti lokalnega in širšega pomena: organizacija 14. državnih kmečkih iger, Jakobška kuhla ter 
Veseli december v Jurovskem Dolu. 

 

401410 - E-točki (kulturni dom) 683 

Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za nemoteno delovanje e-točke, gre za 
naročnino telekomunikacijskega operaterja A1 d.o.o. in tekoče vzdrževanje. 
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401414 – Poddomena turizem.obcinajurij.si  529 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2015 vzpostavila poddomeno za spletno predstavitev turističnih 
znamenitosti v naši  občini. Z dejavnostjo urejevanjem in nadgradnjo poddomene smo nadaljevali tudi 
v letu 2019. 
 

401415 – Roškarjeva trta  0 

Realizacije v letu 2019 ni bilo. 

 

 

Slika 22: Roškarjeva trga v trškem jedru (foto: Albin Bezjak) 

 

401416 – Oživitev trškega jedra  56.331 

V letu 2017 smo pričeli z uvodnimi aktivnostmi projekta »Oživitev trškega jedra«,  s katerim smo se 
prijavili na razpis za sredstva iz proračuna EU – izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi LAS. V okviru projekta smo nabavili montažni premični oder, 10 lesenih zložljivih stojnic s 
streho, 20 gasilskih garnitur (miza in dve klopi), 150 konferenčnih stolov in digitalno turistično 
informacijsko tablo iTernal. Izdali smo 1000 izvodov knjige o Ivanu Roškarju ter izvedli Simpozij o kmetu 
in politiku pod njegovo trto.  

Partner v projektu, OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol je izvedla delavnico Prve čitalnice v Jurovskem Dolu, 
Šola naših babic in delavnico Ivan Roškar- ljudski tribun. Prav tako je OŠ izvedla predstavitev knjige o 
Ivanu Roškarju. Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah je nabavilo 102 kozarcev za vino, 3 
posode za šampanjec, 6 vrčev in 5 pljuvalnikov. 10.11.2019 so izvedli dogodek Pričakajmo mlado vino 
pod Roškarjevo trto. Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol je v okviru projekta nabavilo 3 
mikrofone in izvedlo dogodek Poezije pod Roškarjevo trto. Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij v Slov. 
goricah je nabavilo AED (defibrilator) z omarico in izvedlo delavnico – namestitev in uporaba AED. 
Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij je izvedlo dogodek Ličkanje koruze, na kateri je bila izvedena tudi 
rokodelska delavnica in nabavilo 25  rut in predpasnikov. V projektu je sodelovala tudi Gostilna 
Špindler, Mateja Konrad s.p., ki je nabavila vitrino.  
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Slika 23: Knjiga o Ivanu Roškarju 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.719 

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 7.186 

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                                              1.000 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirani realizirani stroški pomladanske čistilne akcije. Akcija je 
tradicionalna, izvede jo Lovska družina Sv. Jurij v Slov. goricah, v sodelovanju z občino.  

401509 – Čistilna akcija 1.000 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 6.186 

Opis podprograma 
V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav 
in sredstva za stroške obračunavanja republiške takse za odpadne vode. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave 
 

401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav 6.186 
Na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov goricah 
(MUV št. 17/2009), občina sofinancira izgradnjo individualnih čistilnih naprav na tistih območjih, kjer 
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se v prihodnosti ne načrtuje gradnja centralne čistilne naprave. V letu 2019 smo sofinancirali izgradnjo 
individualne čistilne naprave devetim gospodinjstvom. 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 533 

Opis glavnega programa 
Glavni program Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih 
vrednot. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  533 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma smo realizirali odhodke za namen trajnostnega gospodarjenja z naravo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 23/2010). 
 

401510 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 533 
V skladu z Odlokom, ki ga je sprejel občinski svet občine, se sredstva namensko porabijo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo. Upravičenci so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju 
občine. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO- KOMUNALNA 
DEJAVNOST 97.000 

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 26.770 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.431 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za razne geodetske evidence in storitve. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov... 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

 

401606 - Geodetske storitve 2.081 
Gre za razne geodetske storitve, meritve, parcelacije … 
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401608 - Ureditev BCP 350 
V podprogram so zajeta sredstva za ureditev baze cestnih podatkov, izdelave katastra FJI za omrežje 
občinskih cest. 
 
Doseženi cilji: 

- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 24.339 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti občine. Gre za 
strokovne podlage za nove občinske prostorske akte. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih. 
 

411602 - Prostorski akti občine 24.339 

Gre za zaključne aktivnosti v procesu sprejemanja prostorskega plana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Novembra 2018 je občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sprejel Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 
Doseženi cilji: 

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

poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 890 

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 890 

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

401604 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti občine 890 
Realizacija na tej postavki  predstavlja 6 % realizacijo glede na veljavni proračun. Na postavki je 
evidentirana realizacija za stroške upravitelja in zavarovalne premije ter manjša vzdrževalna dela 
stanovanj, v lasti občine. Nizek odstotek realizacije je posledica tega, da so v letu 2019 načrtovali 
energetsko sanacijo dveh večstanovanjskih stavb v Lenartu, v katerem imamo stanovanja, potem pa 
do realizacije (še) ni prišlo. 
 
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 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)                                             69.340 

Opis glavnega programa 

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 68.979 

401606– Projektna dokumentacija, PZI, DIIP, cenitve 11.008 
Stroški na proračunski postavki so bili v letu 2019 realizirani v obsegu 73%. Realizacija se nanaša na 
stroške cenitev, projektov, priprava odlokov… 
 

401614– Legalizacija objekta – športni park 3.135 
Realizacija predstavlja plačilo preostale projektne dokumentacije, potrebne za legalizacijo športnega 
objekta v športnem parku. 
 

401615– SONČNA SOSESKA – ureditev infrastrukture 50.734 
V letu 2019 smo izvedli asfaltiranje dela ulice v Sončni soseski. Izvedli smo asfaltiranje ceste s 
pločnikom.  
 

 
Slika 24: Otvoritev asfaltiranega cestišča v Sončni soseski 

 

401616– SOSESKA ZA ŠOLO – ureditev infrastrukture 4.102 
Realizacija predstavlja stroške dokončanja javne razsvetljave v Soseski za šolo.  

 

16069002 – Nakup zemljišč 361 

Opis podprograma 
Gre za nakup zemljišč, ki jih je občina pridobila na podlagi Programa nakupa in prodaje nepremičnega 
premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. 
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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                                                                                                                    361 

Realizacija se nanaša na nakup zemljišča, parc. št. 19/16, k.o. Jurovski Dol. 
 
Doseženi cilji: 

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

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 14.560 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju 
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 14.560 

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 12.070 

Opis podprograma 
Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne občane, ki nimajo 
možnosti drugega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
lekarniški dejavnosti. 
 

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.070 
Povprečno število zavarovancev, ki jim je občina mesečno plačevala obvezno zdravstveno zavarovanje 
je bilo v letu 2019: 30. Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe je v letu 
2019 znašal 33,53 € na osebo na mesec. 
 
Doseženi cilji: 

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

17079002 – Mrliško-ogledna služba 2.489 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške mrliško-ogledne službe, katero je občina po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
lekarniški dejavnosti. 
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401702 - Mrliško-ogledna služba (zdrav. domovi, UKC Maribor ...) 2.489 
Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški opravljenih mrtvoogledov, obdukcij in prevozi na 
obdukcije umrlih občanov. 
 
Doseženi cilji: 

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

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 48.368 

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

1803 - Programi v kulturi 48.368 

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 29.815 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentiran izdatki za zagotavljanje knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu 
o knjižničarstvu.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o knjižničarstvu.  
 

401805 - Knjižnica Lenart 29.015 
Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje Knjižnice 
Lenart, kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške delovanja knjižnice. 
 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico 800 
Občina prav tako nameni nekaj sredstev za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki je namenjena mlajšim 
občanom. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 10.212 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za namene sofinanciranja Javnega sklada RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Prav tako so tukaj evidentirani odhodki za javne kulturne projekte in 
programe – sofinanciranje delovanja kulturnega društva in kulturnih prireditev.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti 

401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti       1.476 

Občina na podlagi medsebojne pogodbe sofinancira Lenarško izpostavo Javnega sklada RS za 
ljubiteljske in kulturne dejavnosti. 
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401808 – Sofinan. najemnine in obratoval. stroš. – JS KD Lenart   236     

Občina še dodatno sofinancira najemnino in obratovalne stroške uporabnika JS KD Lenart.  
 

401813 - Letni program kulture - javni kult. programi - javni razpis  4.200 
V letu 2019 so bili financirani naslednji javni kulturni programi, ki jih izvaja Kulturno društvo Ivan Cankar 
Jurovski Dol: Folklorna skupina Jurovčan in Jurovski oktet. 
 

401814 - Letni program kulture - javni kult. projekti - javni razpis 4.300 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov. Razpis je bil 
izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah (MUV, št. 34/09) in sprejetega Letnega programa kulture. V letu 2019 smo sofinancirali 
naslednje kulturne projekte: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, Zašpilaj in zakrikaj po 
domače, Ex tempore – Jurjevanje 2019, Jurjevo srečanje folklornih skupin, Srečanje oktetov in malih 
vokalnih skupin, prireditev Ob Roškarjevi trti, Družina poje, Božično-novoletni koncert Jurovskega 
okteta in delovanje KD Ivan Cankar Jurovski Dol. 

 

 
Slika 25: Jurjevo srečanje folklornih skupin 2019 

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

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 8.342 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za vzdrževanje kulturnega doma, ki zajemajo stroške 
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električne energije, kuriv in dimnikarskih storitev, zavarovalnih premij za opremo in drugih storitev.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
 

401806 - Vzdrževanje kulturnega doma 8.342 
Stroški vzdrževanja kulturnega doma so bili realizirani v višini 8.342 € Med te stroške prištevamo: 
električna energija: 828 € čistilni material in storitve: 37 €, poraba kuriv in stroški ogrevanja: 5.525 €, 
odvoz smeti: 183 €, voda in komunalne storitve: 337 €, zavarovalne premije: 680 €, okoljska dajatev in 
kanalščina: 325 €, tekoče vzdrževanje kulturnega doma: 132 € in  drugi splošni material in storitve       
295 €.  
 

Doseženi cilji: 
- primerno vzdrževan kulturni dom in oprema v njem. 
- urejen trg s primernim mestom za rast in razvoj cepiča potomke Stare trte 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 134.231 

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

18059001 - Programi športa 134.231 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva izvedbo letnega programa športa v občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o športu, Zakon o društvih 
 

401810 – Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo 95.090 
S projektom smo se preko strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS OVTAR Slovenskih goric, prijavili 
na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta smo uredili telovadnico 
na prostem, center medgeneracijskega sodelovanja v smislu ureditev ceste s pločnikom in parkiriščem 
– dostop do medgeneracijskega centra. V sklopu projekta smo nabavili osem zunanjih fitnes naprav. 
Prav tako sta vsak po eno napravo nabavila tudi partnerja v projektu, Športno društvo Sv. Jurij v Slov. 
goricah in Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 

401815 - Letni program športa 10.500 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV 
št. 34/2009) in Letnim programom športa je občina v preteklem letu objavila javni razpis za 
sofinanciranje programov športa. Na razpis  se je prijavilo Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah, 
kateremu smo sofinancirali športno vzgojo otrok (6-20 let), izvajanje kakovostnega športa (nogomet), 
športna rekreacija (odbojka, tenis in nogomet veteranov). Prav tako smo sofinancirali stroške rednega 
delovanja društva, usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje športnega kadra društva ter športne 
prireditve.  V okviru letnega programa športa 2019 smo  JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
sofinancirali športno vzgojo šolskih otrok, program Naučimo se plavati. 
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Slika 26: Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo 

 
                                                                                                                                     Foto: Uroš Brumen 

 
401821 – Ureditev športno-rekreacijskih površin – Športni park Jurovski Dol 28.641 
Gre za spremljevalni program ureditve športno rekreacijskih površin v športnem parku v Jurovskem 
Dolu, položitev tlakovcev in gumijaste podloge pri igralih, zasaditev dreves… 

 

Doseženi cilji: 

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

interesnih dejavnosti občanov; 
- izboljšanje pogojev za športno aktivnost prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje; 
- izgradnja infrastrukture za nove programe društev in posameznikov. 

 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 478.468 

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 322.928 

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

19029001 - Vrtci 322.928 

Opis podprograma 
Gre za sredstva za financiranje dejavnosti predšolskega vzgojnega varstva. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 

401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol 279.919 

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. Stroški 
vrtca so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečali za 53.397 € oz. 23,5%. Povečanje je posledica 
dodatno odprtega 5. oddelka vrtca. Vrtec je v mesecu decembru 2019 obiskovalo 87 otrok, od tega 77 
otrok iz naše občine in 10 otrok, s stalnim prebivališčem v drugih občinah (Lenart, Šentilj, Rače-Fram, 
Mestna občina Maribor in Pesnica). Konec leta 2019 je bil vrtec v Jurovskem Dolu popolnoma zaseden.  
 

 
Slika 27: Nastop otrok iz jurovskega vrtca 

 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 38.856 
Občina je dolžna pokriti razliko do ekonomske cene vrtca tudi v vrtcih drugih občin, v katere so vpisani 
otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. V mesecu decembru 2019 je 12 otrok, s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, obiskovali vrtce v naslednjih občinah: Lenart (9 otrok) 
in Sveta Ana (3. otroci). 
  

401920 - Izvajanje dodatne strokovne pomoči - vrtec 1.300 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči tistim otrokom iz vrtca, ki zaradi jezikovnih ali drugih težav 
potrebujejo dodatno strokovno pomoč posebej za ta namen usposobljenih strokovnjakov.  
 

4019220 – Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu 2.000 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje, oprema 5. igralnice vrtca ter računalniško 
mreženje vrtca. 
 

401927 – Vrtci s prilagojenimi programi 853 

Vrtci s prilagojenimi programi za otroke s posebnimi potrebami, se v večini financirajo s sredstvi iz 
državnega proračuna. Občina doplačuje stroške prehrane za dva otroka, vključena v vrtec, ki deluje v 
okviru Centra za sluh in govor Maribor. 
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Doseženi cilji: 

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu 
- nuditi vzgojno varstvo za predšolske otroke, vsem zainteresiranim staršem 
- primerno urejen in vzdrževan vrtec  

 

 

Slika 28: Obisk vrtca  na prireditvi Veseli december 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 77.421 

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 77.421 

Opis podprograma 
Znotraj programa so evidentirani odhodki za namene izobraževanja v osnovni šoli Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šoli 

 

401903 - OŠ J. Hudalesa - tekmovanje učencev v znanju 1.000 

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

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. opreme 50.697 

V šolskem letu 2019/2020 OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol obiskuje 153 učencev. Velik del stroškov, 
namenjenih osnovni šoli, predstavljajo materialni stroški in stroški vzdrževanja opreme. Gre predvsem 
za stroške ogrevanja šole, elektrika, voda, odvajanje in čiščenje ter  drugi splošni materialni stroški. 
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401906 - OŠ J. Hudalesa- varstvo vozačev 2.000 

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

 

 

 

Slika 29: Osnovna šola in vrtec Jožeta Hudalesa Jurovski Dol (foto: Albin Bezjak) 

 

401910 - Eko šola 500 

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

401913 – Izvenšolsko koriščenje telovadnice 750 

Občina zagotavlja sredstva za pokritje materialnih stroškov za koriščenje telovadnice izven šolskega 
urnika. Gre za nekomercialno koriščenje telovadnice občanov oz. domačih društev. 

 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme 10.000 

Občina, kot ustanoviteljica JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa skrbi tudi za primerno opremljeno in vzdrževano 
šolo. Tako je za ta namen v letu 2019 financira investicijsko vzdrževalna dela v telovadnici, obnovo 
slačilnic telovadnice, napravo za merjenje in izsuševanje vlage ter nakup IKT računalniške opreme. 
 

401915- OŠ J Hudalesa – sofinanciranje zimske šole v naravi 700 

Občina  je tudi v letu 2019 delno financirala izvedbo šole v naravi v 5. razredu OŠ J. Hudales. Zimska 
šola v naravi se je odvijala na Kopah med 28.1. in 1.2.2019.  
 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije 6.726 

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



73 

 

401921 – Investicije v OŠ – računalniška oprema 4.622 

Občina skrbi za primerno informacijsko opremljenostjo šole. OŠ J. Hudalesa se je prijavila na razpis za 
sofinanciranje projekta »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT 
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Projekt je sofinanciran z Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
občina pa je zavodu zagotovila t.i. »lastna sredstva«. 

 

401925 – Darila za devetošolce ob zaključku šolskega leta 126 
Ob zaključku šolskega leta župan na valeti s knjižnim darilom obdari vse devetošolce, ki zaključujejo 
osnovnošolsko izobraževanje na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 
 

Doseženi cilji: 

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

1906 - Pomoči šolajočim 78.119 

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 78.119 

Opis podprograma 
Gre za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu za učence OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol ter regresiranje šolskih prevozov za otroke, ki obiskujejo šole, prilagojene posebnim 
programom. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 

401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa 67.243 
Za zagotavljanje šolskih prevozov učencev OŠ Jožeta Hudalesa so bila v letu 2019 porabljena sredstva 
v višini 67.243 €.  

 

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi 10.876 

Občina na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 
staršem,  ki vozijo svoje otroke v vzgojno-izobraževalne ustanove zunaj občine  pokrije stroške prevoza. 
Štiri učence, ki obiskujejo prilagojene programe v OŠ Lenart v šolo in iz šole vozijo starši, katerim občina 
povrne kilometrino. Za tri otroke, dva obiskujeta šolo v Mariboru in eden v Lenartu, je občina 
organizirala posebni prevoz.  
 
Doseženi cilji: 
- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim 

prevozom, 
- povrnitev stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 174.639 

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 6.819 

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

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 6.819 

Opis podprograma 
Gre za programe pomoči. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

402003 – Finančna vzpodbuda ob rojstvu otroka 6.669 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki na proračunski postavki pomoč staršem ob 
rojstvu otroka. Finančna vzpodbuda se izplačuje vsakemu staršu novorojenca, s stalnim prebivališčem 
v naši občini na podlagi Sklepa o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. Poleg denarne 
finančne vzpodbude ob rojstvu otroka, so na tej postavki evidentirani tudi stroške nakupa daril, ki jih 
župan podeli na vsakoletnem srečanju novorojencev in njihovih staršev. Finančno vzpodbudo je v letu 
2019 prejelo 22 staršev za 24 otrok. 

 

Slika 30: Županov sprejem novorojencev in njihovih staršev (foto: Foto Askari) 
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Doseženi cilji: 

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

402006 – Socialni programi – pomoč družini  500 

Realizacija se nanaša na donacijo za Karitasov dobrodelni koncert in donacijo OŠ J. Hudalesa za socialno 
ogrožene otroke. 

 

402008 – Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše – svetovanje občanov  150 

Odhodki predstavljajo stroške testiranja učencev na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 167.820 

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 33.102 

Opis podprograma 
Gre za financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart, ki jih le-ta opravlja za občane Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz 
svojega proračuna.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

402021 - Pomoč družini na domu 33.102 

Sredstva za zagotavljanje storitve »Pomoč družini na domu.« Storitev je do konec junija 2019 izvajal 
Center za socialno delo Lenart, od julija 2019 naprej pa Dom Danice Vogrinec.  Storitev je v povprečju 
koristilo 8 uporabnikov. Opravljenih je bilo 985,50 ur efektivnega dela na domu.  

Doseženi cilji: 

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov 110.632 

Opis podprograma 
Gre za (so)financiranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna 
pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov 58.881 

Občina je v letu 2019 sofinancirala domsko varstvo 5 občanom v naslednjih institucijah: Zavod za 
usposabljanje, delo in varstvo Dornava (3 osebe),  SVZ Hrastovec (1 oseba) in Zavod Franko (1 oseba).  
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402005 – Družinski pomočnik 51.751 
Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v 
primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega 
institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.  V letu 
2019 je občina izplačevala delno plačilo za izgubljen dohodek 4 osebam in dvema osebam za polovičen 
»delovni čas«.  

 

Doseženi cilji: 

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

20049003 - Socialno varstvo starih 20.867 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za 
ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 
 

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih 20.867 

Občina je v letu 2019 sofinancirala domsko varstvo trem občanom v Domu starejših občanov Lenart, 
in enemu občanu v Sončnem domu v Mariboru. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 718 

402004 – Plačila pogrebnih stroškov in posmrtnin 0 
Na tej postavki v letu 2019 ni bilo realizacije. 
 

402007 – Subvencioniranje najemnin za stanovanja 718 
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in izdane odločbe pristojnega centra za 
socialno delo, so občine dolžne subvencionirati najemnine za stanovanja za tiste občane, ki so po 
zakonu do tega upravičeni.   
 
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, 
- subvencionirati najemnino tistim občanom, ki so tega potrebni in jim s tem zagotoviti ustrezne 

stanovanjske pogoje. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.500 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja 
humanitarnih organizacij rdečega križa in drugih društev s tega področja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 
 



77 

 

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart 2.500 

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

  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3.584 

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 3.584 

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. 

22019001 – Obv. iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje  3.584 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in 
odplačila obresti iz naslova zadolževanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k 
zadolževanju občin 
 
402201 - Stroški zadolževanj 3.584 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški zadolževanj v višini 3.584 €. Gre za stroške, povezane z 
zadolževanjem: plačila obresti poslovnim bankam za dolgoročne kredite. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 10.000 

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 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 10.000 

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. 
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23029001 - Rezerva občine 10.000 

Opis podprograma 
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določili Zakona o javnih financah oblikujejo 
največ v višini 1,5% prejemkov proračuna. Cilj tega programa je intervencija v primeru naravnih nesreč 
in zagotavljanje čim prejšnje sanacije nastale škode. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2019 v višini 
10.000 €. 
 

402302 - Rezerva za naravne nesreče 10.000 

 

41 - REŽIJSKI OBRAT 705.229  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 705.229 

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 34.692 

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 34.692 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda – evidenčno. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda 
 

410201 – Okoljska dajatev – odpadne vode  34.692 

Gre za sredstva nakazila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda na 
podlagi mesečnega obračuna okoljske dajatve.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 113.543 

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 113.543 

Opis glavnega programa 
Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
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06039001 - Administracija občinske uprave 8.359 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki, regres 
za prehrano, regres za letni dopust …) ter materialni stroški za delo režijskega obrata.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah. 
 

410601 - Stroški dela za režijski obrat 7.233,20 

Znotraj te postavke so evidentirani stroški dela za režijski obrat, ki poleg osnovne plače zajemajo tudi 
dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za 
starševsko varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, regres za letni dopust ter povračila 
prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela. Prav tako so znotraj proračunske postavke zajeti tudi 
prevozni stroški na službenih poteh, dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in 
simpozijev. Znotraj režijskega obrata je bila v letu 2019 zaposlena ena oseba. 
 

410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.126 
Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve režijskega obrata: drugi splošni 
material in storitve, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje komunalne opreme in 
računalnikov in nakup opreme za režijski obrat. 
 
Doseženi cilji: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 105.184 

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

410603- Vzdrževanje delovnega vozila - traktor 725 DT in kamionet 5.415 
Znotraj proračunske postavke so evidentirani realizirani odhodki za goriva in maziva, vzdrževanje in 
popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije. 

 

410604 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata 20.541 

V letu 2019 smo za potrebe režijskega obrata nabavili vozilo Renault Master, letnik 2014, škarje za živo 
mejo Kawasaki in visokotlačni čistilec Karcher. 
 

410605 – Gradnja montažnega poslovnega objekta 79.228 

V letu 2019 smo za potrebe režijskega obrata pričeli z gradnjo montažnega poslovnega objekta v 
poslovni coni v Jurovskem Dolu. Poleg montažnega objekta smo asfaltirali prostor pred objektom in 
uredili parkirna mesta. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2020.  
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Slika 31: Izgradnja montažnega poslovnega objekta 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.394 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 13.394 

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti 13.394 

Opis podprograma 
Gre za dva ukrepa, in sicer: Program: Splošno koristno delo in Program: Javna dela. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, Katalog 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o kazenskem 
postopku, Zakon o probaciji… 
 

411002 - Program javna dela: stroški dela 13.394 
Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški dela za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja 
na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. V letu 2019 je bila v obdobju od 
01.02.2019 do 31.12.2019 v program javnih del vključena ena oseba. 
 

Doseženi cilji: 
- omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam, 
- skrb za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 856 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 856 

Opis podprograma 
Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini, kot bodo sofinancirana iz naslova pristojbin 
za vzdrževanje gozdnih cest. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 
 

411101 - Vzdrževanje gozdnih cest                                                                                                 856 

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2019 skrbeli za vzdrževanje gozdnih cest – gramoziranje gozdnih cest 
Knuplež in Kraner. 

 

Doseženi cilji: 

- vzdrževanje gozdne ceste. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 454.249 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 454.249 

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 151.089 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki za vzdrževanje občinskih 
cest, gre za tekoče vzdrževanje cest in vzdrževanje javnih poti. Prav tako sredstva za izvajanje zimske 
službe s pluženjem snega in posipavanjem.  
  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje 27.276 
Gre za evidentirane odhodke za zimsko službo lokalnim izvajalcem in koncesionarjem. Za izvajanje 
zimske službe v letu 2018/2019 smo porabili 27.276 € sredstev. 
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411304 - Vzdrževanje občinskih cest - koncesija 33.136 
Za namen mesečnega vzdrževanja občinskih cest, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z 
asfaltom in druga vzdrževalna dela, smo v letu 2019 namenili 33.136 €. Dela je opravljal koncesionar 
Pomgrad – cestno podjetje d.d.  
 

411305 - Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest 60.080 
Za namen mesečnega vzdrževanja javnih poti, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z 
asfaltom in druga vzdrževalna dela, smo v letu 2019 potrošili 60.080 €. 
 

411309 – Sanacija plazov 16.445 

Realizacija se nanaša na strojna dela – plaz pri Orniku V Sp. Gasteraju in ureditev odvodnjavanja, plaz 
v Zg. Partinju pri Zorjanu. 
 

411347– Košnja trave ob cestah - koncesija 14.152 

Odhodki zajemajo stroške košnje trave ob občinskih cestah in javnih poteh.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 272.943 

Opis podprograma 
Ker je urejena prometna infrastruktura zelo pomembna za naše občane, se občina trudi vsako leto 
investicijsko vzdrževati in modernizirati čim več cest, potrebnih prenove. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
  

411349 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest                                                                28.735  

V letu 2019 smo nadaljevali z investicijskim vzdrževanjem občinskih cest. Poleg saniranja linijskih 
razpok na cestiščih smo naročili izvedbo zvočnih talnih označb in cone 30 v Sp. Gasteraju, asfaltirali 
cestni odsek v Sp. Gasteraju (Bašnec) in uredili izdelavo mostu na JP 703 341 v Zg. Partinju. 
 

411354 – Asfaltiranje ceste JP 703 318 Žitence – Verbošt                                                   30.751  

V letu 2019 smo uredili in asfaltirali cesto JP 703 318 Žitence – Verbošt.  
  

 
 

Slika 32: Na novo asfaltirana JP 703 318 
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411365 – Rekonstrukcija občinskih cest III. faza                                                                  213.457  

V dvoletnem projektu (2018-2019), sofinanciranim s strani MGRT- sofinanciranje investicij v lokalno 
infrastrukturo, smo uredili in poasfaltirali naslednje ceste: 
- JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik. 400 m, 
- LC 203 121 Malna – Plodršnica: 1.800 m in 
- JP 703 341 Zg. Partinje – Široko: 1.500 m.  

 
V letu 2018 smo tako dokončali z asfaltiranjem, po postopku klasične gradnje, cesto LC 203 121 Malna 
– Plodršnica. Konec leta 2018 smo pričeli z zemeljskimi deli na cesti JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik. 
V letu pa smo zaključili dela tudi na JP 703 341 Zg. Partinje Široki.  
 

Tabela 7: Rekonstrukcija občinskih cest III. faza – finančna konstrukcija 

 

 2018 2019 

Lastna sredstva 94.486,80 € 42.443,34 € 

MGRT – povratna sredstva 85.192,00 € 88.507,00 € 

Nepovratna sredstva 85.192,00 € 88.507,00 € 

SKUPAJ 264.870,80 € 213.457,34 € 

  
 

 
Slika 33: Modernizirana cesta LC 203 121 Malna – Plodršnica 

 

Slika 34: Asfaltirana cesta JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik 
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Slika 35: Asfaltirano cestišče na JP 703 341 Zg. Partinje – Široko 

 

Doseženi cilji: 

- izboljšani vozni pogoji udeležencev v prometu; 
- večja prometna varnost; 
- z asfaltiranjem novih odsedkov znižujemo stroške letnega vzdrževanja cestišč. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 1.980 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so prikazana realizirana sredstva za vzdrževanje montažnih avtobusnih čakalnic 
in zavarovalnih premij za zavarovanje občinskih lokalnih cest in javnih poti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

 

411306 - Montažne avtobusne čakalnice 1.216 

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

411366 – Ureditev prometne varnosti v centru Jurovskega Dola 0 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v juliju 2019 z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum o 
sofinanciranju ureditve varne šolske poti ter avtobusnih postajališč v Jurovskem Dolu na oz. ob državni 
cesti R3-749/4109 Jurovski Dol – Lenart.  V sklopu projekta se bodo uredile površine za pešce 
avtobusna postajališča, cesta, cestna razsvetljava ter odvodnjavanje. Vrednost projekta na podlagi 
sporazuma je 622.099,91 €, od tega pa je sofinancerski del občine v višini 85.778,38 €. Projekt se bo 
izvedel v letu 2020.   
 
Doseženi cilji: 
- poskrbeti za varnost čakajočih na avtobusni postaji, 
- skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja, 
- zavarovanje proti vandalizmu. 



85 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 28.237 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za javno razsvetljavo in sicer električna energija, tekoče 
vzdrževanje objektov javne razsvetljave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa. 
 
411308 - Javna razsvetljava 28.237 

Na tej postavki imamo realizacijo na kontih električna energija: 7.785 €, zavarovalne premije: 60 € in 
tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave: 11.520 €. 8.872 € predstavljajo novogradnje –
dokončanje javne razsvetljave v Sp. Gasteraju in postavitev kandelabra na cesti pri starem vrtcu. 
 
Doseženi cilji: 
- osvetlitev strnjenih delov naselij, 
- povečanje varnost. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 31.080 

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 31.080 

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 1.261 

Opis podprograma 
Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest in stroški 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave. 
 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest 1.261 
Realizacija se nanaša na stroške odvoza in odlaganja odpadkov iz avtobusnih postajališč ter drugih 
javnih površin občine. 
 

Doseženi cilji: 

- čistejši in ljudem bolj prijazen kraj, 
- primerno ravnanje z odpadki. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 29.819 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški zadnje situacije na proračunski postavki »Izgradnja 
mreže malih čistilnih naprav«, okoljska dajatev in vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave. 
 

411502 – Str. obračun. okoljske dajatve, odvajanje in čiščenje odp. voda 7.246 

Gre za stroške obračunavanja okoljske dajatve ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Storitve 
obračunavanja storitev in izdajanja položnic za občino opravlja podjetje AGJ Rebernik Goran s.p.   

 

411504- Čistilne naprave 18.892 
V okviru proračunske postavke so realizirani stroški delovanja centralne čistilne naprave v Jurovskem 
Dolu in čistilne naprave v Zg. Partinju. Stroški delovanja čistilne naprave so naslednji: električna 
energija: 5.935 €, vodarina: 705 € in tekoče vzdrževanje čistilne naprave: 12.253 €. 
 

411514- Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 3.380 
Stroški predstavljajo manjša vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. 
 
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. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 52.363 

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). 

1603 - Komunalna dejavnost 52.363 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo 
v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo 31.295 

Opis podprograma 
Gre za realizirana sredstva na področju vzdrževanja vodovoda, stroški vodarine.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja. 
 

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina 24.897 

V okviru proračunske postavke so evidentirana sredstva za vzdrževalna dela na obstoječem 
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vodovodnem sistemu občine: 3.077 €, plačilo vodarine – oskrba občanov: 20.701 €, stroški poštnih 
storitev pošiljanja položnic za vodarino: 519 in drugi splošni material in storitve 600 € (imisijski 
monitoring).  
 

411618 – Program oskrbe s pitno vodo 1.417 

Odhodki predstavljajo stroške vgradnje vodomera na vodovodnem omrežju.  

 

411620 – Vzdrževanje hidrantov 4.980 

Odhodki predstavljajo stroške popravil  in zamenjave hidrantov na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 

 

411621 – Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova 0 

Projekt Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova je projekt desetih občin 
Podravske regije. Občina Šentilj je nosilni oz. vodilni partner v projektu, ostali projektni partnerji so 
Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Sv. Trojica V Slov. 
goricah, Občina Benedikt, Občina Sv. Ana, Občina Cerkvenjak. Operacija bo poleg občinskih 
proračunov, financirana tudi iz naslednjih virov: Ministrstvo za okolje in prostor in ESRR - Evropski sklad 
za regionalni razvoj. Lasten delež Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 17.011,82 EUR. Investicija se 
premakne v leto 2020. 

 

Doseženi cilji: 

- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem,  
- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo, 
- ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek na turizem in počutje 

ljudi. 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.824 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, ki 
zajemajo stroški košnje in urejanje starega in novega pokopališča, stroški odvoza smeti, voda, 
električna energija, zavarovalne premije, drugi vzdrževalni stroški. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
 

411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 10.824 

Med vzdrževalne stroške pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija, 
zavarovalne premije za objekt mrliške veže in druga vzdrževalna dela, kamor spada košnja trave poleti 
in čiščenje snega pozimi. V letu 2019 smo uredili tudi zasaditev brežine na novem pokopališču pri 
mrliški veži. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 10.245 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora. 
 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 3.403 

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

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine 6.842 
V okviru proračunske postavke so zajeti stroški čiščenja in urejanja okolice na območju občine. Največji 
del teh stroškov zavzema košnja trave ob cestah in letno vzdrževanje ter impregnacijo kamna – trško 
jedro v Jurovskem Dolu.  
Doseženi cilji: 
- praznično vzdušje v božično-novoletnem času, 
- primerno urejena in pokošena okolica in področja ob prometnih cestah. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.052 

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 5.052 

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

18059001 - Programi športa 5.052 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov v Jurovskem Dolu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o športu. 

 
411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme 5.052 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za vzdrževanje športnih objektov, v našem primeru 
športnega parka vključno z nogometnim igriščem, igriščem z odbojko na mivki in teniškima igriščema. 
Realizirani so odhodki za električno energijo (1.570 €), odvoz smeti (183 €) in tekoče vzdrževanje 
objektov (718 €). Strošek predstavlja tudi najemnina za zemljišče, na katerem se nahaja športni park 
Jurovski Dol (2.581€). 
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4.4 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 
 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine 
Sveti Jurij v Slov. goricah so namenjene za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
bila zagotovljena sredstva oz. so bila zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče predvideti. O porabi teh sredstev odloča župan in se ob porabi 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna. 
 
V letu 2019 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije s sklepom župana o 
prerazporeditvi razporejena na naslednje proračunske postavke: 
 

ŠTEV. 
SKLEPA 

DATUM OPIS ZNESEK V 
EUR 

0001-2019 16.01.2019 Materialni stroški za izvedbo volitev 2018  122,43 

0002-2019 28.02.2019 Inv. opremljanje režij. obrata – nakup avtomobila 3.490,21 

0004-2019 15.05.2019 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 76,00 

0005-2019 16.05.2019 Sof. najemnine in obratovalnih str. – JS KD Lenart 15,76 

0008-2019 21.10.2019 Trajnostno gospodarjenje z naravo 3,10 

0009-2019 25.11.2019 OŠ J. Hudalesa – mat. stroški in vzdrž. opreme 176,75 

0013-2019 05.12.2019 OŠ J. Hudalesa – mat. stroški in vzdrž. opreme 0,11 

0015-2019 05.12.2019 Gradnja montažnega poslovnega objekta 1.220,74 

0017-2019 09.12.2019 Sofinanciranje gasilstva – PGD Sv. Jurij  401,99 

0019-2019 12.12.2019 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 70,23 

0023-2019 24.12.2019 Inv. opremljanje režijskega obrata 50,94 

0024-2019 24.12.2019 Rekonstrukcija občinskih cest III. faza 4.805,90 

0026-2019 24.12.2019 Gradnja montažnega poslovnega objekta 1.006,97 

0027-2019 24.12.2019 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 1.680,18 

0028-2019 24.12.2019 Čiščenje, košenje, urejanje okolice na obm. občine 1.342,50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

4.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE  
 

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019, smo v 

letu 2019 v sredstva rezerve Občine Sv. Jurij v Slov. goricah izločili 10.000,00 EUR. V letu 

2019 nismo porabili nič sredstev iz rezervnega sklada. Tako na dan 31.12.2019 izkazujemo 

27.811,83 € denarne rezerve. 

 

 

Tabela 8: SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA ZA NARAVNE NESREČE 

OBLIKOVANJE REZERVE V EUR 

Stanje rezerve 01.01.2019 17.811,83 

Izločanje denarnih sredstev v rezervo 10.000,00 

Poraba sredstev rezerve v letu 2019 0 

Stanje sredstev denarne rezerve na dan 31.12.2019 27.811,83 
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4.6 TABELARNI PREGLED PRERAZPOREDITEV SREDSTEV V PRORAČUNU ZA LETO 2019 
 

 

Datum 
dok. 

Štev. 
dok. 

Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek 

16.01.2019 
  

0001-
2019 
  

PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    000103 Materialni stroški za izvedbo volitev 122,43 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

28.02.2019 
  

0002-
2019 
  

PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    410604 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 3,490,21 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420101 Nakup avtomobilov   

28.02.2019 
  

0003-
2019 
  

PP    411305 Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest PP    411305 Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest 2.965,82 

KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav   

15.05.2019 
  

0004-
2019 
  

PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 76,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

16.05.2019 
  

0005-
2019 
  

PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    401808 Sof. najemnine in obratovalnih str. – JS KD Lenart 15,76 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

20.05.2019 
0006-
2019 PP    401810 Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z  PP    401810 Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z  3.009,60 

    KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 420801 Investicijski nadzor   

21.10.2019 
0007-
2019 PP    410605 Gradnja montažnega poslovnega objekta PP    410605 Gradnja montažnega poslovnega objekta 481,00 

    KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija KONTO 420401 Novogradnje   

21.10.2019 
0008-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    401510 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 3,10 

    KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

25.11.2019 
0009-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    401904 OŠ J. Hudalesa – materialni stroški in vzdrž. opreme 176,75 

    KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve   

05.12.2019 
0010-
2019 PP    300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana PP    300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 33,64 

    KONTO 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi KONTO 402402 Stroški prevoza v državi   

05.12.2019 
0011-
2019 PP    400601 Stroški dela občinske uprave PP    400601 Stroški dela občinske uprave 35,69 

    KONTO 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje KONTO 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje   
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05.12.2019 
0012-
2019 PP    401911 Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol PP    401911 Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol 2.604,29 

    KONTO 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili s KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve   

05.12.2019 
0013-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    401904 OŠ J. Hudalesa – materialni stroški in vzdrž. opreme 0,11 

    KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve   

05.12.2019 
0014-
2019 PP    410601 Stroški dela za režijski obrat PP    410601 Stroški dela za režijski obrat 2,38 

    KONTO 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom KONTO 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela   

05.12.2019 
0015-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    410605 Gradnja montažnega poslovnega objekta 1,220,74 

    KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije   

05.12.2019 
0016-
2019 PP    411604 Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže PP    411604 Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 605,16 

    KONTO 402200 Električna energija KONTO 402204 Odvoz smeti   

09.12.2019 
0017-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    400701 Sofinanciranje gasilstva – PGD Sveti Jurij 401,99 

    KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

09.12.2019 
0018-
2019 PP    401416 Oživitev trškega jedra PP    401416 Oživitev trškega jedra 393,60 

    KONTO 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve   

12.12.2019 
0019-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 70,23 

    KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 413105 Prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo   

19.12.2019 
0020-
2019 PP    411308 Javna razsvetljava PP    411308 Javna razsvetljava 1,127,67 

  KONTO 420401 Novogradnje KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  

19.12.2019 
0021-
2019 PP    411308 Javna razsvetljava PP    411308 Javna razsvetljava 391,93 

    KONTO 402200 Električna energija KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov   

19.12.2019 
0022-
2019 PP    411305 Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest PP    411305 Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest 2.583,08 

    KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov   

24.12.2019 
0023-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    410604 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 50,94 

  KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov  

24.12.2019 
0024-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    411365 Rekonstrukcija občinskih cest III. faza 4.805,90 
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  KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  

24.12.2019 
0025-
2019 PP    411365 Rekonstrukcija občinskih cest III. faza PP    411365 Rekonstrukcija občinskih cest III. faza 823,80 

  KONTO 420801 Investicijski nadzor KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  

24.12.2019 
0026-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    410605 Gradnja montažnega poslovnega objekta 1.006,97 

  KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420401 Novogradnje  

24.12.2019 
0027-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    411514 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 1.680,18 

  KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  

24.12.2019 
0028-
2019 PP    402301 Splošna proračunska rezervacija PP    411607 Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine 1.342,50 

  KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  

24.12.2019 
0029-
2019 PP    411801 Vzdrževanje športnih objektov in opreme PP    411801 Vzdrževanje športnih objektov in opreme 69,94 

  KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov KONTO 402200 Električna energija  

24.12.2019 
0030-
2019 PP    401416 Oživitev trškega jedra PP    401419 Oživitev trškega jedra – drugi stroški 1.269,09 

  KONTO 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve  
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4.7 POROČILO O STANJU ZADOLŽITVE NA DAN 31.12.2019 
 

Na dan 31.12.2019 izkazuje občina stanje zadolžitve v višini 485.058,08 € in sicer: 
 
- Dolgoročni kredit UNICREDIT BANKA, K818/2008-EIB (18.6.2008) – izgradnja vrtca in 

prizidka k osnovni šoli: 52.580,00 €. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2020. 
- Dolgoročni kredit UNICREDIT BANKA, K755/2009: 122.151,12 €. Zadnji obrok zapade v 

plačilo: 31.5.2024. 
- Dolgoročni kredit – MGRT 2016-2017 – povratna sredstva 23. člen ZFO-1: 136.627,96 €. 

Zadnji obrok zapade v plačilo: 15.09.2027. 
- Dolgoročni kredit – MGRT 2018-2019 – povratna sredstva 23. člen ZFO-1: 173.699 €. Zadnji 

obrok zapade v plačilo: 15.09.2028. 
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4.8 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do 
virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja. V 
bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazujemo 8.652.488 € € sredstev in prav toliko obveznosti 
do virov sredstev. 

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (AOP 001) SO IZKAZANA V 
VIŠINI 8.652.488 € 

 

00. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Nabavna vrednost (AOP 002) neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini   
22.936 €, popravek vrednosti (AOP 003) pa 20.683 €. 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 Piso Pokopališča, 
programski paket za javna naročila Jana, Elaborat,Potni nalogi Alea, programska oprema za 
arhiviranje... Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 2.253 €.  
  

Tabela 9: Neopredmetena osnovna sredstva 

  

 

 
02. Nepremičnine 
Nabavna vrednost nepremičnin (AOP 004) znaša 8.973.704 €, popravek vrednosti nepremičnin 
(AOP 005) pa 2.051.656 €, tako da je sedanja vrednost nepremičnin 6.922.048 €. Od tega je: 
                                                              

Tabela 10: Zemljišča in zgradbe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEOPREDMETENA OS NV 1.1.2019 pov. NV zmanj. NV AM SV 31.12.2019

računalniški programi 22.559,23 € 376,67 € 0,00 20.683,38 € 2.252,52 €

ZEMLJIŠČA NV 1.1.2019 pov. NV zmanj. NV AM SV 31.12.2019

zemljišča 185.642,19 € 19.444,05 € 47.892,91 € 0,00 157.193,33 €

ZGRADBE NV 1.1.2019 pov. NV zmanj. NV AM SV 31.12.2019
stanovanja 208.519,18 € 0,00 € 0,00 € 51.700,80 € 156.818,38 €

kulturni dom 672.223,02 € 0,00 € 0,00 € 133.540,85 € 538.682,17 €

mrliška veža 96.618,86 € 0,00 € 0,00 € 32.656,50 € 63.962,36 €
občinska zgradba 83.458,52 € 0,00 € 0,00 € 29.419,65 € 54.038,87 €

SKUPAJ 1.060.819,58 € 0,00 € 0,00 € 247.317,80 € 813.501,78 €
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Tabela 11: Druga opredmetena osnovna sredstva 

 

 
04. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 006) znaša   
373.386 €, popravek vrednosti (AOP 007)  pa 266.656 €, tako da je sedanja vrednost opreme 
in drugih opredmetenih sredstev: 106.730 €. Znotraj opreme imamo evidentiramo vso leseno 
pohištvo, računalnike, tiskalnike, osebni in delovni avtomobil, sredstva za zveze, računski stroj, 
opremo in pohištvo za kulturni dom in mrliško vežo, opremo za zimsko službo,  zunanje fitnes 
naprave.  
 

Tabela 12: Oprema 

 
 
06. Dolgoročne finančne naložbe 
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)  v obliki delnic v vrednosti 
48.818 €. Občina Jurij v Slov. goricah je lastnica naslednjih delnic: Mariborski vodovod d.d. 
(1.376 delnic) in Nigrad d.d. Maribor (1.281 delnic). 

DRUGA OPREDMETENA OS NV 1.1.2019 pov. NV zmanj. NV AM SV 31.12.2019

kanalizacija 859.172,42 € 0,00 € 0,00 € 154.655,97 € 704.516,45 €

javna razsvetljava 184.499,02 € 581,94 € 0,00 € 54.996,10 € 130.084,86 €

vodovod 838.422,91 € 0,00 € 0,00 € 411.546,44 € 426.876,47 €

javne poti 1.523.986,41 € 408.523,96 € 0,00 € 242.212,95 € 1.690.297,42 €

lokalne ceste 1.494.778,60 € 243.363,51 € 0,00 € 361.896,58 € 1.376.245,53 €
občinske ceste - prenos iz

upravljanja 1.617.346,83 € 0,00 € 0,00 € 473.074,29 € 1.144.272,54 €
ureditev športno-rekreacijskih

površin 0,00 € 26.370,68 € 0,00 € 0,00 € 26.370,68 €

vaško jedro 416.272,93 € 0,00 € 0,00 € 93.661,20 € 322.611,73 €

oporni zid - pokopališče 63.144,07 € 0,00 € 0,00 € 12.295,12 € 50.848,95 €

SKUPAJ 6.997.623,19 € 678.840,09 € 0,00 € 1.804.338,65 € 5.872.124,63 €

OPREMA NV 1.1.2019 pov. NV zmanj. NV AM SV 31.12.2019

oprema 17.830,95 € 31.026,33 € 58,39 € 19.516,80 € 29.282,09 €

oprema - ozvočenje 7.755,84 € 0,00 € 0,00 € 5.962,35 € 1.793,49 €

oprema - fitnes naprave 0,00 € 11.248,40 € 0,00 € 374,98 € 10.873,42 €

oprema za zimsko službo 22.451,36 € 0,00 € 0,00 € 22.451,36 € 0,00 €

osebni avtomobil 10.000,00 € 19.490,21 € 2.500,00 € 4.686,62 € 22.303,59 €

oprema za režijski obrat 42.864,28 € 1.050,94 € 0,00 € 40.964,44 € 2.950,78 €

sredstva za zveze 1.792,55 € 0,00 € 0,00 € 1.576,55 € 216,00 €

pisalni in računski stroji 119,13 € 111,50 € 119,13 € 0,00 € 111,50 €

računalniki 7.562,30 € 498,94 € 0,00 € 7.588,42 € 472,82 €

tiskalniki 1.040,54 € 0,00 € 0,00 € 920,94 € 119,60 €

razmnoževalni stroji 2.998,39 € 0,00 € 0,00 € 2.998,39 € 0,00 €

pohištvo 19.316,24 € 4.026,00 € 0,00 € 15.899,81 € 7.442,43 €

oprema, pohištvo, kulturni dom 86.002,27 € 11.608,10 € 3.451,64 € 72.085,47 € 22.073,26 €

druga oprema 57.464,48 € 2.965,82 € 0,00 € 54.475,68 € 5.954,62 €

oprema mrliške veže 17.217,29 € 602,80 € 0,00 € 15.585,60 € 2.234,49 €

umetniška dela 901,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 901,87 €

SKUPAJ 295.317,49 € 82.629,04 € 6.129,16 € 265.087,41 € 106.729,96 €
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09. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
V tej skupini bilance so izkazana sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom. Vrednost 
terjatev za sredstva dana v upravljanje (AOP 011) na dan 31.12.2019 znaša 1.572.639 €.  
 

Tabela 13:Terjatve za sredstva dana v upravljanje                                                                                                      

Pravna oseba Stanje 
31.12.2018 

Znesek povečanja 
oz. zmanjšanja 

Stanje 
31.12.2019 

JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol 

1.509.522 € - 63.309 € 1.446.213 € 

Zdravstveni dom Lenart 126.426 € 0 € 126.426 € 

SKUPAJ   1.572.639 € 

 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP 012) SO NA DAN 
31.12.2019 IZKAZANE V VIŠINI 581.058 € IN SICER: 

 

11.  Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
Občina Sv. Jurij ima na dan 31.12.2019 stanje na računu, odprtem pri Ministrstvu za finance, 
UJP Slovenska Bistrica 292.588 €.  

 
12.  Kratkoročne terjatve do kupcev 
Na skupini konto 120 Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) je stanje odprtih terjatev na 
dan 31.12.2019 30.958 €, od tega zapadlih 23.164 €. Največji del zapadlih terjatev, kar 
14.572,30 € predstavljajo terjatve iz naslova pobranih najemnin, ki jih je v imenu in za račun 
občine pobiralo podjetje Servostan d.o.o. Podjetje je prisilni poravnavi. Preko odvetniške 
pisarne Tušek smo vložili pritožbo na postopek poenostavljene prisilne poravnave, saj podjetje 
ni navedlo ustreznih obveznosti do nas.  
 

Tabela 14: Kratkoročne terjatve do kupcev                                                                                                      

Konto 
Saldo odprte 

terjatve na dan 
31.12.2019 

Od tega zapadle 
terjatve 

120000 terjatve do kupcev v državi 9.461,62 € 4.299,58 € 

120002 terjatve do kupcev v državi - vodarina 6.923,85 € 4.291,99 € 

120800 sporne terjatve (Servostan) 14.572,30 € 14.572,30 € 

SKUPAJ 30.957,77 € 23.163,87 € 

 
14. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Občina izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) v 
višini 56.531 €, od tega: 

• 50.179 € kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (MGRT in 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja – projekta Oživitev trškega jedra in 
Medgeneracijski center telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo),  

• 5.612 € kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (terjatve iz 
naslova doplačila ekonomske cene vrtca) in  
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• 740 € kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (program javna 
dela). Zapadlih terjatev ne izkazujemo. 

 
17.  Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 27.150 € in sicer 
 

Tabela 15: Druge kratkoročne terjatve 

Konto 

Saldo odprte 
terjatve na 

dan 
31.12.2019 

Od tega 
zapadle 
terjatve 

170001 kratkoročne terjatve iz naslova refundacij 1.273,60 € 0 € 

175900 terjatve iz naslova neplačane najemnine za 
stanovanja 

1.496,71 € 1.309,96 € 

175902 terjatve iz naslova najem vodovodne 
infrastrukture 

1.956,59 € 0,00 € 

175910 terjatve - pokopališče 423,36 € 423,36 € 

176000 terjatve JFP – nadzornik FURS 

• NUSZ – pravne osebe: 183,11 € 

• NUSZ – fizične osebe: 8.796,33 € 

• NUSZ – zamudne obresti: 1.013,96 € 

• davek na dediščine in darila: 3.804,05 € 

• davek na dediščine in darila – zamudne obresti: 
33,71 € 

• davek na promet nepremičnin - FO: 56,00 € 

• nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora: 947,72 € 

• pristojbine za vzd. gozdnih cest: 16,98 € 

14.851,86 € ni podatka 

1760001 terjatve JFP – degradacija in uzurpacija 
prostora 

857,15 € 0 € 

176002 terjatve  JFP – komunalni prispevek 6.291,00 € 0 € 

SKUPAJ 27.150,27 € 1.733,32 € 

 
 
18 Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki (AOP 021) v višini 173.831 € so iz naslova obveznosti do zaposlenih za 
izplačilo plač za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
 
C. ZALOGE (AOP 023) 
Zalog nimamo.  
 

Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2019 znaša 9.233.546 €. 

 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP 034) ZNAŠAJO 
396.123 €: 
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21. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) izkazujemo v višini 21.832 €, kjer gre za 
obveznosti iz naslova plač za mesec december 2019, izplačilo 3. januar 2020. 
 
22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) so na dan 31.12.2019 izkazane v višini 
114.822 €. Zapadlih obveznosti do dobaviteljev ni.  

 
23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2019 izkazane v višini 1.127€. 
 
 

Tabela 16: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Vrsta kratkoročnih obveznosti 
Stanje na dan 

31.12.2019 

231 obveznosti za ddv 1.119,00 € 

234 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 7,54 € 

 
24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
V poslovnih knjigah izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
039) v višini 38.993 €. 
 

Tabela 17: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 

Vrsta kratkoročnih obveznosti 
Stanje na dan 

31.12.2019 

240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih  

       uporabnikov proračuna države 
606,39 € 

241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih 

       uporabnikov proračuna občine 
4.526,80 € 

242  Kratkoročne obveznosti do posrednih   

        uporabnikov proračuna države 
4.375,95 € 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih 

       uporabnikov proračuna občine 
29.484,31 € 

 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo 
obračunane stroške Banke Slovenije v višini 16,94 €, stroške digitalnih potrdil in dostopa do 
privatnega omrežja  Hkom: 186,12 € ter stroške izvedbe nadomestnih lokalnih volitev 2019: 
403,33 € (UE Lenart). Na dan 31.12.2019 ni bilo zapadlih obveznosti. 
 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine predstavljajo terjatve 
za plačilo ekonomske cene vrtca za naše občane, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah:    
4.526,80 €. Na dan 31.12.2019 ni bilo zapadlih obveznosti. 
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Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo obveznosti 
iz naslova oskrbnin občanov za institucionalno varstvo, izvajanje programa »Pomoč družini na 
domu«… Zapadlih obveznosti ne izkazujemo.  
 
Med kratkoročnimi obveznostmi do posrednih uporabnikov proračuna občine izkazujemo 
odprte obveznosti na dan 31.12.2019 do Knjižnice Lenart (2.262,80 €) in JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol (27.221,51 €). Tudi tukaj ni zapadlih obveznosti. 
Hudalesa Jurovski Dol (24.631,61 €). Tudi tukaj ni zapadlih obveznosti. 

 
25. Kratkoročne obveznosti do financerjev 
Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) predstavljajo obveznosti iz naslova najetih 
kreditov, katerih glavnice zapadejo v plačilo v letu 2019 
 

Tabela 18: Kratkoročne obveznosti do financerjev 

Kredit  Namen 
Glavnice, ki 

zapadejo v letu 
2020 

Unicredit banka,  K818/2008 Vrtec in prizidek k OŠ 52.580,00 € 

Unicredit banka, K755/2009 Izgradnja mreže MČN 27.113,28 € 

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo – 2016-
2017 

Ureditev gasterajskih cest – II. faza 
18.206,92 € 

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo – 2018-
2019 

Rekonstrukcija občinskih cest III. 
faza  9.465,78 € 

SKUPAJ 107.365,98 € 

 
28. Neplačani prihodki  
V bilanci stanja so izkazani neplačani prihodki (AOP 042) v višini 111.983 €. 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
90 Splošni sklad 
Splošni sklad (AOP 045) izkazujemo v višini 8.431.919 €, kjer gre za sklad neopredmetenih 
dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, sklad za sredstva dana v upravljanje, sklad za 
finančne naložbe in sklad za drugo. 
 
91 Rezervni sklad 

Na dan 31.12.2019 izkazuje rezervni sklad (AOP 046) stanje: 27.812 €.  

 
96. Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054) so izkazane v višini 377.692 €. Gre za dolgoročni 
del dolga, stanje glavnic, ki bodo odplačane v letu 2021 in še naprej. 
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Tabela 19: Dolgoročne finančne obveznosti 

Kredit  
Namen Glavnice, ki 

zapadejo po letu 
2020 

Unicredit banka, K755/2009 Izgradnja mreže MČN 95.037,84 € 

MGRT 2016-2017 – povratna 
sredstva 

Ureditev gasterajskih cest – II. faza 118.421,04 € 

MGRT 2018-2019 – povratna 
sredstva 

Rekonstrukcija občinskih cest III. 
faza 

164.233,22 € 

SKUPAJ 377.692,10 € 

 

Pasiva (AOP 060) v bilanci stanja na dan 31.12.2019 znaša 9.233.546 €. 

 
99. Izvenbilančna evidenca  
V izvenbilančni evidenci (AOP 033, 061) so evidentirani prejeti instrumenti zavarovanja – 
garancije in menice ter izdani instrumenti zavarovanja - menice po stanju na dan 31.12.2019.  
 

Tabela 20: Prejeti instrumenti zavarovanja 

 

 

 
 
 

Tabela 21: Izdani instrumenti zavarovanja 
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4.9 IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

40 OBČINSKA UPRAVA 

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev  

OB210-09-0001 – Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom  
Namen in cilj:  
- vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom, 
- nagraditi vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli oz. fakulteti, 
- vzpodbujati k obšolski dejavnosti, 
- povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini. 

 

Stanje projekta:  
V letu 2019 je bil razpis zaključen in nagrade izplačane.  Razpis se bo izvedel tudi v prihodnjih letih. 

 

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

OB210-09-0003 – Investicijsko opremljanje občinske uprave  
Namen in cilj: 
V letu 2019 smo za potrebe občinske uprave nabavili opremo za arhiviranje. 

 
Stanje projekta:  

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

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč    

OB210-09-0004 – Oprema za protipožarno varnost  
Namen in cilj:  
Požarna taksa, ki se zbira preko sklada je namenjena za opremo Prostovoljnega gasilskega društva Sv. 
Jurij v Slov. goricah. Namen je zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti PGD Sv. Jurij.  
 

Stanje projekta:  

Sredstva požarne takse se prenakazujejo mesečno. PGD Sv. Jurij vsako leto občini predloži poročilo o 
porabljeni požarni taksi. V letu 2019 so s sredstvi požarne takse nabavili delovna gasilska oblačila in 
opremo. Občinska uprava kasneje pošlje poročilo PGD Sv. Jurij Vladi RS, Odboru za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada. 

 

OB210-14-0011– PGD Sv. Jurij – sredstva za investicije 
Namen in cilj 
Cilj je investicijsko vzdrževanje gasilskega doma Jurovski Dol. V letu 2019 smo za investicije v gasilstvo 
namenili 2.000 €. Sredstva so bila porabljena za izdelavo spomenika – pomnik pokojnim gasilcem. 

Stanje projekta: V izvajanju. 
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13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB210-10-0003–Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih  občinskih cest 
Gre za sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest, kjer pol zneska prispevajo občani, 
pol pa občina.  
 

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

Stanje projekta:  Vsakoletno, po  potrebi.  

 

OB210-18-0002–Kolesarske povezave na obm. ORP Slov. gorice 
Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena na 
območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter treh pridruženih občinah, in sicer Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici in Trnovska vas. Izvedba projekta bo sofinancirana iz 
evropskih kohezijskih sredstev do leta 2022, v okviru dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 
Spodbujanje mobilnosti. 
 

Namen in cilj: 
- povečanje prometne varnosti kolesarjev 
- spodbujanje mobilnosti 

 

Stanje projekta:  V pripravi. 

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

OB210-09-0015– Spodbujanje podjetništva 
Namen in cilj: 
Namen vsakoletnega razpisa je spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva v občini. Na razpis se 
v letu 20189 ni prijavil nobeden. 
 

Stanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto. 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

OB210-16-0010 – Oživitev trškega jedra 
Namen in cilj 
V letu 2017 smo pričeli z uvodnimi aktivnostmi projekta »Oživitev trškega jedra«,  s katerim smo se 
prijavili na razpis za sredstva iz proračuna EU – izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi LAS. V okviru projekta smo nabavili montažni premični oder, 10 lesenih zložljivih stojnic s 
streho, 20 gasilskih garnitur (miza in dve klopi), 150 konferenčnih stolov in digitalno turistično 
informacijsko tablo iTernal. Izdali smo 1000 izvodov knjige o Ivanu Roškarju ter izvedli Simpozij o kmetu 
in politiku pod njegovo trto.  
 

Stanje projekta: Projekt je v letu 2019 zaključen. 
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15029002 – Ravnanje z odpadno vodo  

OB210-09-0019 – Sofinanciranje izgradnje individualnih MČN 
Namen in cilj:  
Sofinanciranje izgradnje individualnih malih čistilnih naprav na območju, kjer niso predvidene izgradnje 
večjih čistilnih naprav.  V letu 2019 smo sofinancirali nakup čistilne naprave devetim gospodinjstvom.  

 

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

  

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

OB210-09-0025– Geodetske storitve 
Namen in cilj: Geodetske storitve za razne projekte v občini. 

 

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

 

OB210-09-0026– Ureditev BCP 
Namen in cilj: Priprava in dopolnitev baze cestnih podatkov v občini. 
 

Stanje projekta:  Projekt se izvaja letno po potrebi. 

 

16029003 – Prostorsko načrtovanje  

OB210-09-0027– Prostorski akti občine 
Namen in cilj: 
- izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadevajo urejanje prostora, 
- omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in 

poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 
 

Stanje projekta: Novembra 2018 je občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sprejel Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti  

OB210-18-0003– Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

Namen in cilj: 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega interneta predstavlja ustrezno strokovno - metodološko 
podlago, da se na redko poseljenih območjih občine gospodinjstvom in pravnim osebam, zgradijo ultra 
hitri širokopasovni priključki v odprtem dostopovnem omrežju in v ta namen zagotovi razvojno 
financiranje takšne investicije iz zunanjih virov: iz zasebnih virov (projekt »RuNe«) in javnih nepovratnih 
sredstev (strukturnih skladov), ki bodo na voljo v sedanjem finančnem okviru EU do leta 2020 (projekt 
GOŠO). 
 

Stanje projekta:  V izvajanju. 
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160590032 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB210-16-0004– Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine 

Namen in cilj: 

- primerno vzdrževana stanovanja v lasti občine in s tem ohranitev vrednosti nepremičnin 
 

Stanje projekta: Načrtovana je bila energetska sanacija stanovanjskega bloka na naslovu Cmureška 
cesta 3 in Trg osvoboditve 15 v Lenartu, ki pa se v letu 2019 še ni izvedla.  

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

OB210-16-0001 – Projektna dokumentacija, PZI, DIIP, cenitve  
Namen in cilj: 
- z ustrezno dokumentacijo podprti projekti 
- kvalitetna podlaga za odločanje o investicijah 

 

Stanje projekta:  Projekt se izvaja vsakoletno po potrebi. 

 

OB210-16-0005 – LEGALIZACIJA OBJEKTA – ŠPORTNI PARK 
Namen in cilj: 
Za razvoj športne dejavnosti v Jurovskem Dolu načrtujemo legalizacijo objekta v športnem parku. 

Stanje projekta: V zaključni fazi 

 

OB210-16-0006 – Sončna soseska – ureditev infrastrukture 

OB210-16-0007– Soseska za šolo – ureditev infrastrukture 
Namen in cilj: 
- dostopnost do stanovanjskega naselja z izgradnjo lokalne ceste in pločnika ter s tem zagotoviti 

prometno varnost, 
- varovanje in zaščita vodnih virov, 
- zagotavljanje visoke življenjske ravni. 

 

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

16069002 – Nakup zemljišč  

OB210-09-0020 – Nakup zemljišč  
Namen in cilj:  
Namen nakupa zemljišč je izvajanje dolgoročne strategije občine.  
 

Stanje projekta:  Projekt se izvaja vsakoletno po potrebi. 
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17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

OB210-14-0005 – Zdravstveni dom Lenart 
Namen in cilj:  
Primerno opremljen zdravstveni dom. Realizacije v letu 2019 ni bilo. 
 

Stanje projekta:  Projekt se izvaja vsakoletno po potrebi. 
 

18059001– Programi športa  

OB210-16-0003– Medgeneracijski center – telovadnica na prostem 
Namen in cilj:  
Namen projekta je bilo urediti t.i. medgeneracijski center, ki se bo nahajal v sklopu objekta Športni 
park Jurovski Dol, kjer smo namestili fitnes naprave za telovadnico na prostem. Urejen je tudi dostop 
do medgeneracijskega centra v smislu preplastitve asfaltne ceste in ureditve parkirišča ter pločnika. 

 

Stanje projekta:  V pripravi. 
 

OB210-16-0008– Ureditev športno-rekreacijskih površin – Športni park Jurovski Dol 
Namen in cilj:  
Namen projekta je ureditev športnega parka z namestitvijo gumijastih podlag na igralnem delu parka 
ter namestitev tlakovcem pri fitnes napravah. Zasajena so bila tudi okrasna drevesa. 
 

Stanje projekta:  V zaključni fazi. 
 

19029001 – Vrtci  

OB210-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje - vrtec 
Namen in cilj: Investicijska vlaganja v vrtec zaradi zagotovitve v letu 2019 odprtega petega oddelka 
vrtca. 
 

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

 

19039001 – Osnovno šolstvo  

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

Namen in cilj: Občina, kot ustanoviteljica JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa skrbi tudi za primerno opremljeno 
in vzdrževano šolo. Tako je za ta namen v letu 2019 financira investicijsko vzdrževalna dela v 
telovadnici, obnovo slačilnic telovadnice, napravo za merjenje in izsuševanje vlage ter nakup IKT 
računalniške opreme. 

 

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

 

OB210-10-0006– Investicije v OŠ – računalniška oprema 
Namen in cilj: Primerno opremljena šola z multimedijsko opremo. 
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Stanje projekta:  Projekt se nadaljuje tudi  prihodnja leta po ugotovljenih  oz. nastalih potrebah. 

 

41 REŽIJSKI OBRAT 

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

OB210-09-0005 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata  
Namen in cilj: 
Primerna opremljenost zaposlenih v režijskem obratu. V letu 2019 smo nabavili vozilo Renault Master, 
letnik 2014, škarje za živo mejo Kawasaki in visokotlačni čistilec Karcher. 
 

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

 

OB210-19-0001 – Gradnja montažnega poslovnega objekta  
Namen in cilj: 
V letu 2019 smo za potrebe režijskega obrata pričeli z gradnjo montažnega poslovnega objekta v 
poslovni coni v Jurovskem Dolu. Poleg montažnega objekta smo asfaltirali prostor pred objektom in 
uredili parkirna mesta. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2020.  
 

Stanje projekta: Projekt je v izvajanju. 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

OB210-10-0028 – Sanacija plazov 
Namen in cilj:  
Namen projektov je sanirati plazove na območju občine. 
 

Stanje projekta:  Projekt se izvaja po potrebi. 

 

OB210-19-0002 – Nakup opreme za nadzor prometa 
Namen in cilj:  
Namen projekta je nakup opreme za nadzor prometa in s tem zmanjšati hitrost prometa v naseljih, kjer 
poteka umirjen projekt. Cilj je povečati varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. 
 

Stanje projekta:  Zaključen. 

 

OB210-16-0002– Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
Namen in cilj: primerno vzdrževne občinske ceste so pogoj za prometno varnost udeležencev 
prometa.  
 

Stanje projekta:  Se nadaljuje. 
 

OB210-15-0006 – Rekonstrukcija občinskih cest – III. faza 
Namen in cilj: Gre za dvoleten projekt ureditve cest, kateri je sofinanciran s strani MGRT – 23. člen 
ZFO-1. V letu 2018  smo zaključili z asfaltiranjem ceste LC 203 121 Malna – Plodršnica ter pričeli z 
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zemeljskimi deli na JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik. V letu 2019 smo asfaltirali cesto Zg. Partinje – 
Najdenik in uredili JP 703 341 Zg. Partinje – Široko. 
 

Stanje projekta:  Zaključen. 

 

OB210-18-0005– Asfaltiranje JP 703 318 Žitence - Verbošt 
Namen in cilj: primerno vzdrževne občinske ceste so pogoj za prometno varnost udeležencev 
prometa. Tako smo v letu 2019 asfaltirali cesto JP 703 318 Žitence – Verbošt. 
 

Stanje projekta:  Zaključen. 

13029003 – Upravljanje cestnega prometa  

OB210-189-0004 – Ureditev prometne varnosti v centru Jurovskega Dola 
Namen in cilj: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v juliju 2019 z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala 
sporazum o sofinanciranju ureditve varne šolske poti ter avtobusnih postajališč v Jurovskem Dolu na 
oz. ob državni cesti R3-749/4109 Jurovski Dol – Lenart.  Namen projekta je ureditev površin za pešce, 
avtobusnih postajališč, ceste, cestne razsvetljave ter odvodnjavanja.  
 

Stanje projekta:  V pripravi. 

13029004 – Cestna razsvetljava  

OB210-09-0008 – Javna razsvetljava 
Namen in cilj: Namen projekta je ureditev javne razsvetljave na najbolj strnjenih in izpostavljenih 
mestih po občini in s tem povečati varnost občanov in njihove imovine.  
 

Stanje projekta:  V izvajanju. 

 

16039001 – Oskrba z vodo  

OB210-18-0006 – Rekon. tranz. Cevovodov Košaki - Počehova 
Namen in cilj: Projekt Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova je projekt 
desetih občin Podravske regije. Občina Šentilj je nosilni oz. vodilni partner v projektu, ostali projektni 
partnerji so Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Sv. Trojica 
V Slov. goricah, Občina Benedikt, Občina Sv. Ana, Občina Cerkvenjak. Operacija bo poleg občinskih 
proračunov, financirana tudi iz naslednjih virov: Ministrstvo za okolje in prostor in ESRR - Evropski sklad 
za regionalni razvoj. Lasten delež Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 17.011,82 EUR. Projekt se v letu 2019 
še ni pričel izvajati. 
 

Stanje projekta:  V pripravi. 
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4.10 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 
 

Tabela 21: Finančni kazalniki poslovanja 

 

 

Stopnja odpisanosti OS 

 

Stopnja 
odpisanosti 
opreme 

= 
popravek vrednosti OS 

nabavna vrednost OS 

 

Kazalnik naložbenja, opredeljen kot razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih 
sredstev in stanjem nabavne vrednosti osnovnih sredstev; stopnja je izračunana za gradbene 
objekte in opremo. Če razmerje pomnožimo s 100, dobimo odstotno stopnjo odpisanosti. Nižji 
kot je kazalnik, bolje je, saj bolj kot se približuje vrednosti 1, bolj je oprema izrabljena. 

 

Delež terjatev v celotnem prihodku 
 

Delež terjatev v 
celotnem prihodku 

= 
stanje terjatev AOP 012 – (AOP 013 + AOP014) 

celotni prihodki 

 

Vrednost kazalca je med 0 in 1. Nižja, kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v 
prihodkih. Vrednost kazalca za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2019 je 0,14, kar pomeni, 
da se terjatve hitro unovčijo. 
 
Koeficient zapadlih obveznosti 
 

Koeficient zapadlih 
obveznosti 

= 
Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. 

Mesečni promet do dobaviteljev  

 

Vrednost koeficienta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 0, kar pomeni, da občina na dan 
31.12.2019 nima neporavnanih zapadlih obveznosti.  

KAZALNIK leto 2019

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev

gradbeni objekti 0,23

oprema 0,71

Delež terjatev v celotnem prihodku 0,14

Koeficient zapadlih obveznosti 0

Kazalnik zadolženosti 0,04

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,46
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Kazalnik zadolženosti 

 

Kazalnik 
zadolženosti 

= 
tuji viri (AOP 034+047+048+055) 

Obveznosti do virov sredstev (AOP 060)  

 

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve, dolgoročne rezervacije in druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik 
zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznosti do virov sredstev. Ciljna vrednost 
kazalnika je 0. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah ima v letu 2019 kazalnik zadolženosti 0,04, kar kaže na nizko stopnjo 
zadolženosti. 

 

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 

 

Pokrivanje kratkoročnih 
obveznosti z gibljivimi sredstvi 

= 
AOP 012 + AOP 023 

 AOP 034  

  

V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar 
kaže ustrezno visok indeks 1,46. Podatek kaže visoko stopnjo likvidnosti.  
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