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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 15.
člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 45/14) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji, dne 04.10.2017 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2017 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
2.698.900
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.294.892
70 DAVČNI PRIHODKI
2.066.442
700 Davki na dohodek in dobiček
1.854.964
703 Davki na premoženje
146.270
704 Domači davki na blago in storitve
65.208
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
228.450
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja
164.521
711 Takse in pristojbine
3.276
712 Denarne kazni
1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
59.374
72 KAPITALSKI PRIHODKI
131.063
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
31.615
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
99.448
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
272.945
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
203.176
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
69.769
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.953.912
40 TEKOČI ODHODKI
831.268
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
229.265
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
35.670
402 Izdatki za blago in storitve
518.248
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
33.085
41 TEKOČI TRANSFERI
1.062.238
410 Subvencije
45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
563.873
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
146.157
413 Drugi tekoči domači transferi
307.208
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414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

0
944.303
944.303
116.103
97.828
18.275
-255.012

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2017
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

76.660
76.660
76.660
40.000
40.000
40.000
-218.352

36.660

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA

255.012
547.652

2. Člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici –
http:/www.sveti-jurij.si/.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 410-0006/2017
Sv. Jurij ob Ščavnici, 04.10.2017
Župan
Miroslav Petrovič
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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI
ŠČAVNICI ZA LETO 2017

JURIJ OB

1. UVOD
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega
sveta, dne 16.12.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2015, dne 23.12.2015.
Dopolnjen in spremenjen je bil na 17. redni seji OS, dne 21.12.2016 (Uradni list RS, št. 84/16).
Izhodišče za pripravo rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 je bil
spremenjeni proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 ter realizacija proračuna
občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2017 do 31.08.2017 ter ocena realizacije od
01.09.2017 do 31.12.2017.
Osnovni razlog za pripravo Rebalansa proračuna je uskladitev prihodkov iz naslova 23. a člena
ZFO-1, vključitev novih kontov na prihodkovni strani (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
in nadomestila za upravljanje državnih gozdov) in na odhodkovni strani (sofinanciranje DM
učitelja brez naziva v OŠ, sofinanciranje materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota – OŠ s
prilagojenim programom, Projekta »JEM« Razvojne agencije Pora Gornja Radgona in Projekta
»Dnevni center IZZA za osebe s težavami v duševnem zdravju« Zavoda Vitica Gornja,
vključitev prenesenih projektov iz leta 2016 LC 388031 Dragotinci-Okoslavci in JP 888042
Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs) ter vključitev projekta Sanacija strehe v Javnem zavodu
Knjižnica Gornja Radgona ter uskladitev nekaterih postavk s predvideno realizacijo do konca
leta 2017. Opravljena je bila tudi uskladitev
Predlog rebalansa občinskega proračuna je pripravljen v naslednji vsebini in strukturi:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
po ekonomski klasifikaciji:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Računi finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja;
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih;
III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
IV. OBRAZLOŽITEV
splošnega dela proračuna in
posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna).
V splošnem in posebnem delu rebalansa proračuna so v stolpcih prikazani:
Sprejeti proračun 2017 – sprememba proračuna 2017,
Veljavni proračun 2017,
Realizacija od 1.1.-31.08.2017,
Rebalans 2017,
Indeks realizacija 1.1.-31.08.2017 v primerjavi z veljavnim proračunom in
Indeks rebalans 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom 2017.
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Iz rebalansa proračuna za leto 2017 je razvidno, da so prihodki proračuna nižji od s spremembo
proračuna planiranih prihodkov, za 31,6 % in znašajo 2.698.900 EUR. Odhodki po rebalansu
proračuna so, v primerjavi s spremembo proračuna, nižji za 29,4 % in znašajo 2.953.912 EUR.
Za odplačilo dolgoročnega kredita je predvidenih 40.000 EUR. Proračunski primanjkljaj v letu
2017 je 255.012 EUR se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2016, v višini
547.652 EUR.
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44/07),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).
V delu rebalansa proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo
občine upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov rebalansa proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta,
občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo;v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi
dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;v
nadaljevanju: ZSPDPO).
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I. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
7 – PRIHODKI

2.698.900

Po rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2017 nižje prihodke v primerjavi s
spremenjenim proračunom za leto 2017, za 31,6 %. Osnovni razlog za nižje prihodke z
rebalansom proračuna je predvsem v nerealizaciji projekta Izgradnja širokopasovnih omrežij in
Promocija turizma v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, za katera smo predvidevali sofinanciranja
iz naslova razpisa, ki jih v letu 2017, ni bilo ter neodobrenega projekta »Ustavi, odpelji,
dediščina!«.

70 - DAVČNI PRIHODKI

2.066.442

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s
posebnimi predpisi.
V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na
premoženje (konto 703) ter Domače davke na blago in storitve (konto 704).
Ti prihodki so se v primerjavi s spremembo proračuna znižali za 0,6 % zaradi nižjih
prihodkov iz naslova dohodnine. V mesecu juliju 2017 smo prejeli dopis Ministrstva za
finance, s katerim so nas obvestili, da je 01. julija 2017 začela veljati novela Zakona o
izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 32/17; v nadaljevanju
ZIPRS1718-A). Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1.1. do 31.12.2017, ki je
bila v prej veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530,00 EUR, določena v višini 533,50
EUR. Primerna poraba obsega dohodnino in finančno izravnavo. V skladu s preglednico
prihodkov občin za pokrivanje primerne porabe v letu 2017 se je dohodnina z rebalansom
proračuna znižala iz 1.868.689 EUR na 1.854.964 EUR, finančna izravnava pa se je povišala iz
23.371 EUR na 49.591 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

228.450

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in
nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem
(prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).
Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo
odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.
Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe
zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.
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V to skupino odhodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste
prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne
dejavnosti.
V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja
(konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712) in Drugi nedavčni
prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo
lastne prihodke občine.
Nedavčni prihodki so se v primerjavi s spremembo proračuna zvišali za 30,6 % oziroma iz
174.920 EUR na 228.450 EUR. Osnovni razlog za povečanje nedavčnih prihodkov je
vključitev prihodkov iz naslova najema Javnega podjetja CEROP za najem poslovnega prostora
Videm 26 za izvajanje dejavnosti »Centra ponovne uporabe« . Za 51,2 %, iz 6.900 EUR na
10.430 EUR se je povečal tudi prihodki iz naslova ZPIZ, Nakazilo dodatka za pomoč in
postrežbo v povezavi s priznanjem pravice do izbire družinskega pomočnika .

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

131.063

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje
realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč,
nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk).
Kapitalski prihodki smo s spremembo proračuna planirali v višini 80.667 EUR. Z rebalansom
proračuna so se ti prihodki v skladu z Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 zvišali. V načrtu
planiramo prodajo zemljišč in objektov v naselju Kupetinci in Sovjaku, nezazidanega
stavbnega zemljišča v naselju Žihlava, nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v naselju
Stara Gora in na Galušaku ter kmetijskih in gozdnih zemljišč na Stari Gori.

73 - PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije izkazujemo na kontih skupine 73 in obsegajo tiste tekoče in kapitalske
prihodke, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz
domačih virov, torej od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb, ali tujine. Prejeta
donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in
programu koriščenja ter sredstva za posamezne namene, za katera se ta sredstva dodelijo in na
podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabijo.
V spremembi proračuna smo planirali donacijska sredstva Pomurskih lekarn v višini 2.500
EUR za nabavo avtomatskega defibrilatorja. Teh sredstev ne bo. Pomurske lekarne so
defibrilator donirale Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sovjak.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

272.945

Transferne prihodke izkazujemo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa sredstva, ki
so prejeta iz drugih javno finančnih institucij , to je iz državnega proračuna, proračunov
lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih izvenproračunskih
skladov. Tovrstnih prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (konto 740) in
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741).
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Transferni prihodki so se znižali iz planiranih 1.611.210 EUR na 272.945 EUR, kar
predstavlja le 16,9 % planiranega. Osnovni razlog za zmanjšanje teh prihodkov je dejstvo, da se
projekt izgradnje širokopasovnih omrežij, ne bo izvajal. Prav tako pa ne bo prišlo do realizacije
projekta Promocija turizma v občini in projekta »Ustavi, odpelji, dediščina!« , s katerim smo se
prijavili na javni razpis in ni bil odobren.
Med transfernimi prihodki smo planirali tudi povratna sredstva iz naslova 23. člena ZFO, v
višini 92.514 EUR, kar je napačno. Povratna sredstva, katera razpisuje Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicij v letu 2017, je potrebno v skladu
z navodili Ministrstva za finance izkazovati pod zadolževanjem . Gre za brezobrestno
kreditirane brez EURIBOR-a, ki ga bo potrebno vrniti v roku 10 let, z 1 letnim moratorijem.
Kredit iz naslova povratnih sredstev se ne šteje kot klasični kredit in ne povečuje mase
zadolževanja občine.

4 – ODHODKI

2.953.912

Na osnovi ocene realizacije odhodkov do konca leta 2017, ki je enaka rebalansu proračuna za
2017 in izločitve nekaterih projektov predvidevamo, da se bodo odhodki proračuna v
primerjavi s spremembo proračuna za leto 2017, znižali za 29,4 % iz 4.183.864 EUR na
2.953.912 EUR.
Na znižanje odhodkov je vplivalo predvsem izločitev projektov, za katere niso bili objavljeni
javni razpisi za sofinanciranje in neodobritev projekta »Ustavi, odpelji, dediščina!«.

40 - TEKOČI ODHODKI

831.268

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:
- Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela
(sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres
za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim).
- Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega
socialnega zavarovanja zaposlenih.
- Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago
ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije,
izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine
in zakupnine . Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, vrednost pod 500
EUR.
Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili
občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo izplačila županu, svetnikom, članom
odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana,
reprezentanca, dnevnice in stroški prevoza občinskih funkcionarjev, stroški uradnih
objav, strokovna ekskurzija, snemanje sej občinskega svet, …
- Plačilo obresti in
- Sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki so se z rebalansom proračuna povečali iz 812.379 EUR na 831.268 EUR, kar
predstavlja 2,3 % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Na povečanje tekočih
odhodkov je vplivalo povečanje naslednjih postavk:
- Osnovna plača – zaposleni, iz 130.080 na 137.100 EUR,
10

-

Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - zaposleni, iz 810 EUR na
1.070 EUR,
Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – župan, iz 100 EUR na
132 EUR,
Oglaševalske storitve, iz 1.899 EUR na 3.239 EUR,
Stroški proslav, iz 5.230 EUR na 6.000 EUR,
Varovanje in javljanje požara – KD, iz 261 EUR na 390 EUR,
Poraba vode – občinska zgradba, iz 3.763 EUR na 4.260 EUR in
Splošna proračunska rezervacija, iz 5.827 EUR na 14.700 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.062.238

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.
Ti odhodki obsegajo:
Subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim
podjetjem,finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem transfere posameznikom
in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo
posameznikom in gospodinjstvom ,transfere neprofitnim organizacijam (412), to so vse javne
ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje
dobrodelno oziroma javno koristno,tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej
skupini se izkazujejo vse sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni
skupnosti ter sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi
izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim
izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna ter tekoči transferi v tujino.
Tekoči transferi so se z rebalansom proračuna znižali v primerjavi z veljavnim proračunom in
sicer iz 1.092.676 EUR na 1.062.238 EUR. Na znižanje je vplivalo znižanje naslednjih postavk:
- subvencioniranju omrežnine na področju vodooskrbe iz 26.000 EUR na 15.000 EUR
zaradi vračila sredstva iz naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje odhodkov
nad prihodki OGJS za področje vodooskrbe - omrežnina za leto 2016 v višini 29.265,28
EUR;
- Vrtec Sonček, Sveti Jurij ob Ščavnici, iz 333.416 EUR na 299.687 EUR,
- GŠ Gornja Radgona – stroški dela, iz 5.947 EUR na 5.286 EUR,
- GŠ Gornja Radgona – najemnina, iz 5.845 EUR na 5.435 EUR,
- Regionalna razvojna agencija, iz 2.165 EUR na 1.531 EUR.
Na področju tekočih transferov pa je prišlo tudi do povečanja nekaterih postavk in sicer:
- Območno združenje RK Gornja Radgona, iz 3.702 EUR na 4.037 EUR,
- Ostalo na področju kulture, iz 3.600 EUR na 4.000 EUR,
- Knjižnica Gornja Radgona – stroški dela, iz 11.963 EUR na 15.371 EUR,
- Materialni stroški OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, iz 43.978 EUR na 48.311 EUR,
- GŠ Gornja Radgona – materialni stroški, iz 4.827 EUR na 6.064 EUR,
- Knjižnica Gornja Radgona – materialni stroški, iz 4.550 EUR na 5.233 EUR.
Vključene so bile tudi nove postavke in sicer:
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-

Razporeditev koncesijske dajatve trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v višini 730
EUR,
Sofinanciranje DM učitelja brez naziva v OŠ, v višini 1.797 EUR,
Sofinanciranje materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota – OŠ s prilagojenim
programom, v višini 369 EUR,
Projekt »JEM« Razvojne agencije PORA Gornja Radgona, v višini 1.848 EUR in
Projekt »Dnevni center IZZA za osebe s težavami v duševnem razvoju« Zavoda Vitica
Gornja Radgona, v višini 800 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

944.303

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup
zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedbi projektov in projektne
dokumentacije.
Investicijski odhodki, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2017 planirani v višini
2.254.487 EUR, so se znižali na 944.303 EUR, kar predstavlja 58,1 % znižanje. Osnovni razlog
za znižanje je v nerealizaciji naslednjih investicijskih odhodkov:
 Izgradnja širokopasovnih omrežij, v višini 1.210.000 EUR,
 Promocija turizma v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 40.000 EUR in
 Ustavi, odpelji, dediščina, v višini 64.982 EUR.
Na znižanje investicijskih odhodkov so v skladu z Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 vplivali tudi nižji
odhodki iz naslova odkupov zemljišč iz 64.127 EUR na 41.925 EUR.
Med investicijskimi odhodki so se nekateri odhodki povečali:
 Nakup računalnikov in računalniške opreme iz 2.000 EUR na 4.000 EUR,
 Investicijsko vzdrževanje cest, iz 70.000 EUR na 90.000 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

116.103

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove.
Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom.
Investicijski transferi, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2017 planirani v višini 24.322
EUR so se z rebalansom proračuna povečali na 116.103 EUR in sicer zaradi vključitve novih
postavk:
 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Stara Gora, v višini 87.828 EUR,
 Sofinanciranje investicij GŠ Gornja Radgona, v višini 1.809 EUR in
 Sofinanciranje obnove strehe na Javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona, v višini
2.144 EUR.
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B - Račun finančnih terjatev in nalož b
Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila
danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja
Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje
občine.
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.
V veljavnem proračunu za leto 2017 dolgoročnega zadolževanja nismo planirali. Z rebalansom
proračuna za leto 2017 pa planiramo zadolževanje v višini 76.660 EUR v obliki povratnih
sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). MGRT je v letošnjem letu
v skladu z 23. členom ZFO-1 razpisalo sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2017. Zraven
nepovratnega dela, v višini 66.165 EUR so bila za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici razpisana tudi
povratna sredstva, v višini 76.660 EUR. Povratna sredstva MGRT je v skladu z navodili
Ministrstva za finance potrebno prikazati kot najetje kredita v računu financiranja. Pri povratnih
sredstev gre za kredit brez obresti, brez EURIBOR, ki ga je potrebno vrniti v roku 10 let z 1
letnim moratorijem. Kredit iz naslova povratnih sredstev se ne šteje kot klasični kredit in ne
povečuje mase zadolževanja občine
Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana
smo imeli v proračunu občine za leto 2017 planiranih 40.000 EUR. Z rebalansom ostaja višina
teh sredstev nespremenjena.

D - Sredstva na računih
Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna
in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem
letu.
Na dan 31.12.2016 je bilo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici v višini 547.651,73
EUR, ki se je v celoti preneslo v rebalans proračuna leta 2017.
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II. POSEBNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

2.953.912

V posebnem delu proračuna bodo opisane le postavke, ki so se z rebalansom proračuna glede
na spremenjeni proračun spremenile.

01 – OBČINSKI SVET
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
010405 – Oglaševalske storitve

3.239

Sredstva so namenjena za oglaševanje v časopisih in na radiu ter za izdajo koledarja
prireditev v KUS . S prerazporeditvami župana so sredstva iz postavke oglaševalske storitve
bila prenesena na občinski praznik, zato jih je potrebno ponovno zagotoviti.

0 3 – Ž U P AN
01 – POLITIČNI SISTEM
030101 – Stroški dela župana

44.741

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem
sektorju (Uradni list RS št. 88/2016), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016)
se je premija dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za župana v letu 2017
povišale, zato je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 32 EUR.

0 4 – O B Č I N S K A U P R AV A
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
040601 – Stroški dela občinske uprave

186.805

Ta postavka obsega izdatke za plače zaposlenih, regresa za letni dopust, povračila stroškov
prehrane in prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost in uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela, za prispevke zaposlenih ter premijo za kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje. V skladu Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/2015),
Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
(Uradni list RS št. 88/2016), Zakonom o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela za
leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016) ter Aneksa h
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bilo potrebno z
rebalansom proračuna 2017 zagotoviti dodatna sredstva za osnovno plačo – zaposlenih saj se
je s 01.09.2016 uveljavila nova plačna lestvica, v letu 2017 so bila sproščena napredovanja,
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odpravljajo pa se tudi anomalije v sistemu plač javnega sektorja. V letu 2017 se je povečal
regres za letni dopust, dodatna sredstva pa so potrebna tudi za premije dodatnega
kolektivnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.
040620 – Materialni stroški občinske uprave
67.858
Ta postavka obsega materialne stroške, ki so povezani z delovanjem občinske uprave. To so
stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, izdatki za časopis in
strokovno literaturo, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, izdatki za storitve varstva
pri delu, stroški električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoz smeti,
tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, računalnikov in fotokopirnega stroja ter
druge opreme, stroški konferenc in seminarjev, plačila po pogodbah o delu in dela preko
študentskega servisa in članarine…
V rebalansou proračuna 2017 so se stroški zvišali zaradi povečanja izdatkov za porabo vode
v občinski zgradbi za 497 EUR.
040660 – Nakup računalnikov in računalniške opreme

4.000

V okviru postavke se namenjajo sredstva za nakup strojne računalniške in programske
opreme občine.
V mesecu avgustu 2017 je prišlo do okvare enega trdega diska na strežniku občine, prav tako
pa je na ostalih treh diskih zmanjkalo prostora, saj se je poraba prostora bistveno pospešila s
pričetkom elektronskega arhiviranja. Zaradi navedenega smo morali naročiti nove diske, in
sicer smo šli iz 4x300 na 4 x600 GB. Zaradi elektronskega arhiviranja je bilo potrebno na
stržniku nadgraditi tudi delovni spomin RAM. Stroški teh nadgradenj so znašali 2.293,48
EUR. Glede na to, da zaradi vzdrževanja ustreznega stanja delovnih postaj na občinski
upravi nabavimo eno novo delovno postajo na leto, tako da vsako menjamo na 6 do 7 let, kar
je skrajna meja, je zaradi nepredvidenih odhodkov za diske za server, potrebno povečanje
postavke na 4.000,00 EUR, kot je bila višina te postavke vedno v preteklih letih.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
040750 – Nakup gasilskih vozil in opreme

87.828

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 20. redni seji, dne 28.06.2017 sprejel
sklep o zagotavljanju sredstev v rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu
2017 in proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 za namen nabave gasilskega
vozila AC-20/100 za PGD Stara Gora zato se je v rebalans proračuna vključila postavka
nabava gasiskih vozil in opreme, v višini 87.828 EUR.
Predvidena vrednost nabave vozila je 219.568,28 EUR z DDV, od tega se v občinskem
proračunu v leltu 2017 zagotavljajo sredstva v višini 87.827,31 in v letu 2018 v višini
48.305,02 EUR, iz požarne takse se zagotovi 20.002,67 EUR, PGD Stara Gora pa zagotovi
sredstva v višini 63.433,28 EUR. PGD Stara Gora se bo v letu 2018 prijavila na razpis
MORS. Iz tega razpisa se pričakujejo sredstva v višini 48.305,02 EUR, ki se bodo v celoti
nakazala v proračun občine.
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11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
041107 – Razporeditev koncesijske dajatve trajnostno gospod.z divjadjo

730

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na junijski in oktoberski seji v letu 2017
obravnaval Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Osnovni razlog za vzpostavitev odloka je bila namenska poraba sredstev za izvajanje
ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire. Sredstva se lahko na podlagi javnega
razpisa dodelijo lovskim družinam – koncesionarjem, ki imajo podpisano koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji ali pa se na podlagi
postopka javnega naročanja sredstva porabijo kot tekoči odhodek proračuna, ki se namensko
porabi.
V skladu z navedenim je bila v rebalans proračuna za leto 2017 vključena nova postavka
Razporeditev koncesijske dajatve trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v višini 730 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
041330 – Investicijsko vzdrževnje in gradnja občinsih cest

264.692

Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest. V proračun leta 2017 so
bila za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest prdevidena sredstva v višini 256.979 EUR.
Sredstva so se predvidevala za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na javnih cestah kot
so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,… v skladu s sprejetim programom, ki ga pripravi
izvajalec rednega vzdrževanja, sprejme pa ga pristojni organ občine ter za rekonstrukcijo JP
888012 Sovjak – Kutinci, JP888560, odsek 888561 Jamna-Šijanec in JP888390 odsek
888391 Slaptinci – vas.
S prerazporeditvami župana je bilo potrebno zagotoviti sredstva še za finančno nezaključeni
investiciji iz leta 2016 in sicer rekonstrukcija LC 388031 Dragotinci-Okoslavci, v višini
1.586 EUR in JP888042 Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 5.027 EUR, zaradi prejetih
računov, ki so zapadli v začetku leta 2017.
Z rebalansom proračuna se dodatno zagotavlja 20.000 EUR za investicijsko vzdrževanje
cest.Povišanje postavke se predvideva zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so se tekom leta
pojavile na občinskih cestah in jih je nujno potrebno izvesti in sicer.Izvajalec gradnje
transportnega voda je v sklopu garancije na dolžen sanirati del obrabno zapornega sloja
lokalne ceste 388051 Zasadi-Murski vrh (spodnji Kupetinci). Sanacijo je smotrno razširiti v
celotni dolžini in širini vse do dela odseka kjer se izvaja projekt investicijskega vzdrževanja
v tem letu. V oceni projekta rekonstrukcije ceste JP 888020, odsek 888021 Sovjak – Kutinci,
ki jo izvajamo letos je bilo predvideno površinsko odvodnjavanja meteornih vod kar se je
izkazalo kot neprimerno. Posledično je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo
odvodnjavanja preko kanalizacije.
041391 – Izgradnja širokopasovnih

0

Sredstva postavke so bila namenjena izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in izdelavi projektne
dokumentacije za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, ki bodo določena z
navedenim načrtom ter za samo izgradnjo projekta.
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Do realizacije projekta v letu 2017 ne bo prišlo, ker ni bilo ustreznega javnega razpisa, s
katerim bi si zagotovili sofinancerska sredstva, zato projekt izločamo iz proračuna.

14 - GOSPODARSTVO
041416 – Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

5.000

V proračunu za leto 2017 je bila predvidena izvedba projekta Promocija turizma v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici. S projektom Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici smo
želeli evidentirati turistične potenciale, izdelati celostno ponudbo v občini, urediti
označevalne table turistične ponudbe v občini, izdelati promocijski material in izvesti samo
promocijo občine. Pretežnega dela predvidenih aktivnosti nam v letošnjem letu ne bo
mogoče realizirati, predvidevamo pa zaključiti izdelavo elaborata za postavitev turistične in
druge obvestilne signalizacije zardi česar se finančna sredstva v letošnjem letu zmanjšujejo
ter z NRP prenašajo v naslednja leta.
041439 – Ustavi, odpelji, dediščina!
(Počivališče za avtodome)

0

Skupni projekt je bil prijavljen na 2. rok javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška. V okviru drugega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 112 projektnih
vlog, odobrenih pa 12 projektnih predlogov in med potrjenimi predlogi ni bilo našega
projekta, zato se projekt ne bo izvedel in se umakne iz proračuna občine.
041450 – Regionalna razvojna agencija

1.531

V skladu s podpisano pogodbo in aneksom k pogodbi med Javnim zavodom PORA,
razvojna agencija Gornja Radgona in Občino Sveti Jurij ob Ščavnici je potrebno za
sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v rebalansu proračuna za leto 2017
zagotoviti sredstva v višini 1.531 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
041628 – Storitve javnih služboskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokritja v ceni
15.000

Navedena postavka obsegala Storitve upravljavca sistema C in Subvencioniranje omrežnine.
V sprejetem proračunu smo za storitve upravljalca sistema C planirali sredstva v višini 2.000
EUR. Ker sredstva niso zadostovala, smo s prerazporeditvami župana med letom zagotovili
dodatna sredstva v skupni višini 15.000 EUR. Ob zaključku izgradnje sistema C se je
predvideval sprejem nove enotne cene oskrbe s pitno vodo, ki bi pokrivala vse stroške
oskrbe s pitno vodo. V sklopu sistema C so bili na področju vodnih virov in transporta
zgrajeni skupni objekti, ki so v solastnini vseh občin.
Vsi skupni objekti so v funkciji oskrbe s pitno vodo in z njimi upravlja izvajalec javne
službe JP Prlekija d.o.o.. Upravljanje in vzdrževanje povzroča stroške, ki pa jih ni mogoče
pokrivati preko veljavnih cen. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je tako kot vse druge občine z
JP Prlekija podpisala pogodbo o izvajanju Storitev upravljanja sistema C, v skladu s katero
si do sprejema novih, enotnih cen stroške upravljanja skupnih objektov po lastniškem deležu
delimo vse občine.
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Za subvencioniranje omrežnine – vodooskrba smo v sprejetem proračunu planirali sredstva v
višini 39.000 EUR. Z rebalansom proračuna smo jih znižali na 5.000 EUR, zaradi vračila
sredstva iz naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS
za področje vodooskrbe - omrežnina za leto 2016, v višini 29.265,28 EUR.
041684 – Nakupi zemljišč

41.925

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za nakup zemljišč v skladu z Letnim načrtom
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Jurij ob Ščavnici za
leto 2017. V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja je predviden nakup kmetijskih in
stavbnih zemljišč za potrebe izgradnje pločnika Blaguš v sklopu rekonstrukcije ceste RII
1305 Sveti Jurij – Senarska, v višini 6.738 EUR ter zemljišč za katera ima občina sprejeti
Odlok o predkupni pravici, v višini 35.187 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
041818 – Obratovanje - KD

25.220

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 25.220 EUR, za nemoteno delovanje KD
Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu,
varovanje in javljanje požara, stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode,
dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti
tudi stroški vzdrževanja objekta, upravljanje z objektom, zavarovanje objekta in nabava
opreme. Z rebalansom proračuna 2017 so se sredstva, glede na predvideno realizacijo do
konca leta 2017, povečala iz 25.091 EUR na 25.220 EUR. Dodatna sredstva, v višini 129
EUR je potrebno zagotoviti za varovanje in javljanje požara.
041805 – Knjižnica Gornja Radgona

30.120

Občina sofinancira kritje stroškov delovanja v deležu 13,91% od skupno dogovorjenih
osnov posredovanega finančnega načrta Javnega zavoda knjižnica Gornja Radgona. Stroški
za dejavnost knjižnice v okviru javnega zavoda so določeni na podlagi postavljenih sodil in
ključev delitev stroškov. Sredstva za plače so določena na podlagi sistematizacije delovnih
mest in sicer 100 % za višjo knjižničarko ter v deležu 50,17 % stroška direktorice, čistilke in
računovodkinje. Sredstva za objekte se delijo glede na površino namenjeno knjižničarski
oziroma izobraževalni dejavnost v razmerju 65,20 % : 34,80 %. Občina zagotavlja sredstva
za knjižničarsko dejavnost. Na enak način se delijo tudi sredstva za delovanje, kjer se glede
na vrsto stroška uporablja kot ključ delitve stroškov površina. Razmerje je 65,20 % : 34,80
%. Neposredni stroški bremenijo dejavnost 100 %. Sredstva za investicijsko vzdrževanje se
delijo po namenu oziroma lokaciji izvedbe. Nabava knjig se financira iz sredstev občinskih
proračunov (64,77 %), ministrstva za kulturo (17,46 %) in iz lastne dejavnosti-članarina,
obrabnina, zamudnina (15,68 %).
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je proračun občine za leto 2017 sprejela na 10. redni seji
16.12.2015 leta. Od takrat se sredstva za delovanje knjižnice Gornja Radgona niso
spreminjala. V mesecu juniju 2017 smo prejeli finančni načrt Javnega zavoda knjižnica
Gornja Radgona, ki se je spremenil zaradi uvedbe novega kriterija delitve skupnih stroškov
po prihodkih (ključ delitve stroškov – 90,64 % občine ustanoviteljice, 9,36 % izobraževanje
odraslih) in spremenjene sistematizacije (podano soglasje vseh štirih občin. Posledično so se
povečali materialni stroški ter plače.
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Stroški, ki se delijo na podlagi kriterija delitve skupnih stroškov po prihodkih so stroški dela
(direktor, računovodja, čistilka), voda, odvoz smeti, vzdrževanje skupnih prostorov, skupni
stroški pisarniškega materiala, skupne telekomunikacijske storitve, stroški plačilnega
prometa UJP, skupni zdravniški pregledi, izvajanje VPD in PV, sejnine, zunanja revizija.
Na podlagi sklepa s sestanka koordinacije županov občin s sedežem v UE Gornja Radgona,
ki je bil v mesecu aprila 2017 smo v rebalans proračuna vključili tudi sanacijo strehe v
skupni višini 15.411 EUR, od tega je znesek sofinanciranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2.144 EUR.
V rebalansu proračuna za leto 2017 smo Javnemu zavodu knjižnica Gornja Radgona
dodatno zagotovili sredstva v skupni višini 6.235 EUR, tako da so se povečale iz 23.885
EUR na 30.120 EUR.
041808– Ostalo na področju kulture

4.000

V okviru te postavke sofinanciramo projekte, ki jih izvaja Sklad za ljubiteljsko dejavnost
Gornja Radgona ter ostale programe na področju kulture, za katere niso predvidene posebne
postavke. Na tej postavki se zagotavljajo tudi 13,91 % delež sredstev Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici za sofinanciranje 40% stroškov dela ene delavke Javnega sklada RS Slovenije,
Izpostava Gornja Radgona. Iz te postavke se financirajo tudi prireditev v organizaciji
Javnega sklada RS za kulturno dejavnost Območna izpostava Gornja Radgona, ki se odvija v
KUS Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2017 se je predvidevalo območno srečanje vrtčevskih
folklornih skupin.
V rebalans proračuna občine za leto 2017 smo na podlagi sklepa s sestanka koordinacije
županov občin s sedežem v UE Gornja Radgona dodatno vključi pokrivanje materialnih
stroškov JSKD Gornja Radgona na lokaciji Maistrov trg 2 (ogrevanja, manjša vzdrževalna
dela, komunalne storitve, električna energija), v višini 50 EUR.
Z rebalansom proračuna se je navedena postavka zvišala iz 3.600 EUR na 4.000 EUR.
041811 – Stroški proslav in sprejemov

6.000

V okviru postavke se planira novoletni sprejem župana, sprejem odličnjakov in uspešnih
učencev, drugi sprejemi na občini ter ozvočenje prireditev. V mesecu maju 2017 se je
odvijala odmevna prireditev ob 100-letnici Majniške deklaracije in otvoritev spominske sobe
posvečene Antonu Korošcu. Na postavki je bilo potrebno s prerazporeditvami župana
zagotovili dodatna sredstva saj so bila do 31.08.2017 porabljena že v višini 5.224 EUR, do
konca leta 2017 pa je potrebno zagotoviti še dodatnih 776 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE
041917 – Vrtec »Sonček« Sveti Jurij ob Ščavnici

299.687

Osnovni razlog za spremembo finančnega načrta za Vrtec »Sonček« je zmanjšanje števila
oddelkov v vrtcu v šolskem letu 2017/2018 in sicer iz 7 oddelkov na 6 oddelkov ter Aneks h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS št. 46/2017).
Zmanjšano število oddelkov v vrtcu je vplivalo na določitev novih sodil glede razmejevanja
materialnih stroškov med osnovno šolo in vrtcem. Pri vrtcu so se materialni stroški znižali,
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pri osnovni šoli pa povišali stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v
višini 4.333,86 EUR.
Znižali so se tudi izdatki za plače in druge stroške za zaposlene v vrtcu.
V spremenjenem proračunu 2017 so bila za Vrtec »Sonček« planirana sredstva v skupni
višini 333.416 EUR, z rebalansom proračuna pa se znižujejo na 299.687 EUR.
041934 – Materialni stroški OŠ

43.977

V okviru te postavke se pokrivajo stroški materiala, storitev in drugi specifični stroški
povezani z zgradbo, uporabo prostora in opreme. Do spremembe finančnega načrta osnovne
šole Sveti Jurij ob Ščavnici je prišlo zaradi zmanjšanja število oddelkov v Vrtcu »Sonček«,
kar je posledično vpliva na spremembo sodil glede razmejevanja materialnih stroškov med
osnovno šolo in vrtcem. Vrtcu »Sonček« so se materialni stroški znižali, osnovni šoli pa
povišali, iz 43.978 EUR na 48.311 EUR oziroma za 4.333 EUR.
041946– Sofinanciranje DM učitelja brez naziva v OŠ

1.797

OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici je podala prošnjo za sofinanciranje 50 % zaposlitve za učitelja, ki
od 01.09.2017 na osnovni šoli opravlja delo kot spremljevalec gibalno oviranega učenca.
Delo, ki ga opravlja kot spremljevalec gibalno oviranega učenca se ne šteje v ure, katere
mora zbrati za pristop k strokovnem izpitu. Zato prosijo za sofinanciranje delovnega mesta
učitelja brez naziva v OŠ, saj bi s tem bil izpolnjen pogoj za pristop k strokovnem izpitu.
Tako smo v rebalans proračuna 2017 na novo vključili postavko Sofinanciranje delovnega
mesta učitelja brez naziva v OŠ v višini 1.796,28 EUR.
041980– Glasbena šola Gornja Radgona – materialni stroški

6.064

Postavka vključuje kritje materialnih stroškov GŠ Gornja Radgona . Sredstva zagotavljajo
vse štiri ustanoviteljice Občina Apače, Občina Gornja Radgona, Občina Radenci in Občina
Sveti Jurij ob Ščavnici. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja v deležu 13,91%. Osnova
sofinanciranja se predhodno dogovori med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in
Sveti Jurij ob Ščavnici ter GŠ Gornja Radgona.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je proračun občine za leto 2017 sprejela na 10. redni seji
16.12.2015 leta. Od takrat se sredstva za delovanje GŠ Gornja Radgona niso spreminjala.
Glasbena šola Gornja Radgona je za pripravo proračunov občin ustanoviteljic za leto 2017
pripravila finančni načrt, ki so ga ostale občine upoštevale, pri nas pa je ostajal
nespremenjen, ker je bil proračun za leto 2017 že sprejeti.
S sprejetem proračunu 2017 smo imeli za materialne stroške GŠ planirana sredstva v višini
4.827 EUR, ki so se z rebalansom proračuna povišali na 6.064 EUR.
041981– Glasbena šola Gornja Radgona – promocija, tekmovanje

751

S sprejetem proračunu 2017 smo imeli za promocijo in tekmovanja učencev GŠ planirana
sredstva v višini 695 EUR, ki so se z rebalansom proračuna povišali na 751 EUR.
041982– Glasbena šola Gornja Radgona – stroški dela

5.286

S sprejetem proračunu 2017 smo imeli za stroške dela GŠ planirana sredstva v višini 5.947
EUR, ki so se z rebalansom proračuna znižali na 5.286 EUR.
041982– Glasbena šola Gornja Radgona – najemnina

5.435

S sprejetem proračunu 2017 smo imeli za najemnino GŠ planirana sredstva v višini 5.845
EUR, ki so se z rebalansom proračuna znižali na 5.435 EUR.
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041985 – Sredstva za investic. vzdržev. in invest. GŠ Gornja Radgona

1.809

S sprejetem proračunu 2017 sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije GŠ nismo
planirali smo pa jih zagotovili v rebalansu proračuna v višini 1.809 EUR.
041995 – Projekt »JEM« Razvojne agencije PORA Gornja Radgona

1.848

Projekt »JEM«, v višini 1.848 EUR, smo v rebalans proračuna 2017, na novo vključili.
Projekt »JEM« bo Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, prijavil na 1.
Javni poziv za izbor operacij v letu 2016 – sofinanciranje iz sklada EKSRP. Cilj projekta je
zasledovanje Strategije lokalnega razvoja za LAS Prlekija 2014-2020, in sicer izboljšanje
pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije s specifičnim ciljem povečevanje deleža
lokalne hrane v javnih ustanovah ter ukrepom usposabljanje ponudnikov in potrošnikov.
Projekt se bo izvajal na območju celotne Prlekije in bo trajal eno leto. V sklopu projekta bo
izvedenih 25 delavnic, izdelal se bo podroben nabor ponudnikov lokalno pridelane hrane in
pomoč pri njihovem vključevanju na lokalno TV in druge medije, promocija kampanje o
pomenu in prednostnih lokalno pridelane hrane, izdelana bo pilotna računalniška aplikacija,
ki bo omogočala izboljšanje nabave hrane, spremljanje porabe, poenostavila bo sistem
naročanja hrane idr. Glavni kazalnik projekta je povečanje števila javnih ustanov, ki
naročajo lokalno pridelano hrano ter posledično povečanje količin lokalno pridelane hrane v
javnih ustanovah.

20 – SOCIALNO VARSTVO
042037 – Projekt »Dnevni center IZZA za osebe s težavami v duševnem razvoju« 800

V rebalans proračuna 2017 se na podlagi sklepa s sestanka koordinacije županov občin s
sedežem v UE Gornja Radgona na novo vključuje projekt »Dnevni center IZA za osebe s
težavami v duševnem zdravju« - Zavod Vitica Gornja Radgona, v višini 800 EUR.
Zavod Vitica Gornja Radgona od 1.1.2017 izvaja socialno varstveni program Dnevni center
IZZA – za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ga sofinancira MDDSZ in enake
možnosti. S programom se zagotavlja uporabnikom psihosocialno podporo pri reševanju
njihovih stisk in težav, socialno vključenost in možnost aktivacije, kar ohranja njihovo
samostojnost. Določene aktivnosti so namenjene tudi izboljšanju psihofizične kondicije in
ohranjanju telesnega in duševnega zdravja.
042070– Rdeči križ Gornja Radgona

4.037

V skladu z zakonom so se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za delovanje OZ RK
Gornja Radgona v obsegu, enotno dogovorjeno z vsemi občinami na nivoju UE Gornja
Radgona in 100% od osnove 26 plačnega razreda za sekretarko, 50% od osnove 21 plačnega
razreda za tajnico ter 60% za materialne stroške. V ta namen smo imeli v proračunu
planirana sredstva v višini 3.702 EUR.
V rebalans proračuna občine za leto 2017 smo na podlagi sklepa s sestanka koordinacije
županov občin s sedežem v UE Gornja Radgona dodatno vključi pokrivanje materialnih
stroškov RK Gornja Radgona na lokaciji Maistrov trgu 2 (ogrevanja, manjša vzdrževalna
dela, komunalne storitve, električna energija), v višini 335 EUR.
Z rebalansom proračuna se je navedena postavka zvišala iz 3.702 EUR na 4.037 EUR.
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23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
042301 – Splošna proračunska rezervacija

14.700

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2
% prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za
namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Splošno proračunsko rezervacijo smo v letu 2017 planirali v višini 14.700 EUR.
S prerazporeditvami župana so sredstva iz postavke splošna proračunska rezervacija bile
prenesene na postavko LC 388031 Dragotinci – Okoslavci, v višini 1.586 EUR, na JP
3888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 5.027 EUR in na stroški proslav in
sprejemov, v višini 2.230 EUR, zato jih je potrebno ponovno zagotoviti.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
13 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 – Administracija občinske uprave
OB116-08-0002 – Računalniki in računalniška oprema

leto 2017
leto 2018
leto 2019
leto 2020

4.000 EUR
4.000 EUR
4.000 EUR
4.000 EUR

V mesecu avgustu je prišlo do okvare enega trdega diska na strežniku občine, prav tako pa je
na ostalih treh diskih zmanjkalo prostora, saj se je poraba prostora bistveno pospešila s
pričetkom elektronskega arhiviranja. Zaradi navedenega smo morali naročiti nove diske, in
sicer smo šli iz 4x300 na 4 x600 GB. Zaradi elektronskega arhiviranja je bilo potrebno na
stržniku nadgraditi tudi delovni spomin RAM. Stroški teh nadgradenj so znašali 2.293,48
EUR. Glede na to, da zaradi vzdrževanja ustreznega stanja delovnih postaj na občinski
upravi nabavimo eno novo delovno postajo na leto, tako da vsako menjamo na 6 do 7 let, kar
je skrajna meja, je zaradi nepredvidenih odhodkov za diske za server, potrebno povečanje
postavke na 4.000,00 EUR, kot je bila višina te postavke vedno v preteklih letih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB116-11-0010 – Nakup gasilskih vozil in opreme

leto 2017
leto 2018

87.828 EUR
48.305 EUR

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 20. redni seji, dne 28.06.2017 sprejel
sklep o zagotavljanju sredstev v rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu
2017 in proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 za namen nabave gasilskega
vozila AC-20/100 za PGD Stara Gora zato se je v rebalans proračuna vključila postavka
nabava gasiskih vozil in opreme, v višini 87.828 EUR.
Predvidena vrednost nabave vozila je 219.568,28 EUR z DDV, od tega se v občinskem
proračunu v leltu 2017 zagotavljajo sredstva v višini 87.827,31 in v letu 2018 v višini
48.305,02 EUR, iz požarne takse se zagotovi 20.002,67 EUR, PGD Stara Gora pa zagotovi
sredstva v višini 63.433,28 EUR. PGD Stara Gora se bo v letu 2018 prijavila na razpis
MORS. Iz tega razpisa se pričakujejo sredstva v višini 48.305,02 EUR, ki se bodo v celoti
nakazala v proračun občine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13069001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB116-08-0006 – Investicijsko vzdrževanje cest

leto 2017
leto 2018
leto 2019
leto 2020

90.000 EUR
50.000 EUR
50.000 EUR
50.000 EUR

Sredstva so se predvidevala za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na javnih cestah kot
so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,… v skladu s sprejetim programom, ki ga pripravi
izvajalec rednega vzdrževanja, sprejme pa ga pristojni organ občine . V proračun leta 2017
so bila planirana v višini 70.000 EUR.
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Z rebalansom proračuna se dodatno zagotavlja 20.000 EUR. Povišanje postavke se
predvideva zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so se tekom leta pojavile na občinskih cestah
in jih je nujno potrebno izvesti in sicer.Izvajalec gradnje transportnega voda je v sklopu
garancije na dolžen sanirati del obrabno zapornega sloja lokalne ceste 388051 Zasadi-Murski
vrh (spodnji Kupetinci). Sanacijo je smotrno razširiti v celotni dolžini in širini vse do dela
odseka kjer se izvaja projekt investicijskega vzdrževanja v tem letu. V oceni projekta
rekonstrukcije ceste JP 888020, odsek 888021 Sovjak – Kutinci, ki jo izvajamo letos je bilo
predvideno površinsko odvodnjavanja meteornih vod kar se je izkazalo kot neprimerno.
Posledično je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo odvodnjavanja preko
kanalizacije.
OB116-15-0023 – JP888042 Sovjak–Kamen (Šinkovec-Fajs) predh.leta 74.594 EUR
leto 2017

5.027 EUR

S prerazporeditvami župana je bilo potrebno zagotoviti sredstva še za finančno nezaključeni
investicijo iz leta 2016 JP888042 Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 5.027 EUR,
zaradi prejetih računov v mesecu decembru 2016, ki so zapadli v plačilo v začetku leta 2017.
OB116-15-0026 – LC388031 Dragotinci-Okoslavci

predh.leta 104.401 EUR
leto 2017 1.586 EUR

S prerazporeditvami župana je bilo potrebno zagotoviti sredstva še za finančno nezaključeni
investicijo iz leta 2016 LC388031 Dragotinci-Okoslavci, v višini 1.586 EUR, zaradi prejetih
računov v mesecu decembru 2016, ki so zapadli v plačilo v začetku leta 2017.
OB116-11-0003 – Izgradnja širokopasovnih omrežij
0 EUR
Sredstva projekta so bila namenjena izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in izdelavi projektne
dokumentacije za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, ki bodo določena z
navedenim načrtom ter za samo izgradnjo projekta.
Do realizacije projekta v letu 2017 ne bo prišlo, ker ni bilo ustreznega javnega razpisa, s
katerim bi si zagotovili sofinancerska sredstva, zato projekt izločamo iz proračuna.

14 GODPODARSTVO
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB116-15-0015 – Promocija turizma v Občini Sv.urij ob Šč.

leto 2017
leto 2018

5.000 EUR
35.000 EUR

S projektom Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici smo želeli evidentirati
turistične potenciale, izdelati celostno ponudbo v občini, urediti označevalne table turistične
ponudbe v občini, izdelati promocijski material in izvesti samo promocijo občine.
Pretežnega dela predvidenih aktivnosti nam v letošnjem letu ne bo mogoče realizirati,
predvidevamo pa zaključiti izdelavo elaborata za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije zardi česar se finančna sredstva v letošnjem letu zmanjšujejo na 5.000 EUR,
35.000 EUR pa se prenaša v naslednje leto.
OB116-16-0004 – Ustavi, odpelji, dediščina!

predh.leto 8.463
leto 2017
0

EUR
EUR

Z I. rebalansom 2016 se je v proračun vključil projekt Počivališče za avtodome, ki se je z II.
rebalansom 2016, preimenoval v Ustavi, odpelji, dediščina! Projekt se financira v obdobju
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od 2016 do 2019. V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za vodenje projekta in dokumentacijo
v višini 8.408 EUR. V letu 2017 in 2018 je predvidena izvedba prijekta, za kar je v letu 2017
namenjenih 64.982 EUR, v letu 2018 pa 251.674 EUR. Zaključek projekta se predvideva v
letu 2019, za kar je predvidenih 6.336 EUR.
Trendi v avtodomarskem turizmu izkazujejo vedno večjo potrebo po urejenem postajališču.
Vedno več ljudi počitnikuje z avtodomi, ter vedno večje je povpraševanje po primernih
postajališč za avtodome (PZA). Zaradi tega se je Občina Sveti Jurij odločila pristopiti k
izvedbi projekta – izgradnji PZA. Želja je, da se čim več turistov ustavi v kraju – občini, ter
preživi dodatno dan ali dva, z odkrivanjem znamenitosti kraja – občine.
V začetku leta 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v
nadaljevanju SVRK) objavila Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je
odločila prijaviti projekt »Počivališče za avtodome« na predmetni razpis in s tem namenom
planirala izvedbo infrastrukture v načrtu razvojnih programov, z nazivom operacije »OB11616-0004 Ustavi, odpelji, dediščina!«.
Predmet javnega razpisa SVRK-a je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito
prispevajo k skupnemu cilju programa »razvoj trajnostnega, varnega in živahnega
obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in
upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo
območje«.
Skupni projekt je bil prijavljen na 2. rok javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška. V okviru drugega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 112 projektnih
vlog, odobrenih pa 12 projektnih predlogov in med potrjenimi predlogi ni bilo našega
projekta, zato se projekt ne bo izvedel in se umakne iz proračuna občine.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 – Zmanjšanje onesnaženja okolja, kontrola in nadzor
OB116-17-0001 – Ureditev objekta Videm 26

leto 2018

120.000 EUR

Pri projektu gre za ureditev prostorov obstoječega objekta - garaže Videm 26, za namen
ureditve delavnic za center ponovne uporabe skupnega Javnega podjetja Center za ravnanje
z odpadki Puconci d.o.o. (CEROP).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001 – Programi v kulturi
OB116-14-0005 – Nabava opreme in investicije v Jani zavod Knjižnica Gornja
Radgona
2.144 EUR
Na podlagi sklepa s sestanka koordinacije županov občin s sedežem v UE Gornja Radgona,
ki je bil v mesecu aprila 2017, smo v rebalans proračuna vključili sanacijo strehe v skupni
višini 15.411 EUR, od tega je znesek sofinanciranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 2.144
EUR.
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19 – IZOBRAŽEVANJE
19039001 – Osnovno šolstvo
OB116-08-0056 – Sofinanciranje investicij v GŠ Gornja Radgona

1.809 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je proračun občine za leto 2017 sprejela na 10. redni seji
16.12.2015 leta. Od takrat se sredstva za delovanje in investicije GŠ Gornja Radgona niso
spreminjala. Glasbena šola Gornja Radgona je za pripravo proračunov občin ustanoviteljic
za leto 2017 pripravila finančni načrt, ki so ga ostale občine upoštevale, pri nas pa je ostajal
nespremenjen, ker je bil proračun za leto 2017 že sprejeti.
V sprejetem proračunu 2017 sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije GŠ Gornja
Radgona nismo planirali smo pa jih zagotovili v rebalansu proračuna v višini 1.809 EUR.
Sredstva se namenjajo za nabavo instrumentov.

PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV
Na osnovi navedenih obrazložitev predlagamo uskladitev vseh navedenih postavk, na katerih
ugotavljamo neskladja, vključitev novih postavk in sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejme Odlok o rebalansu proračuna
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017.

Oktober, 2017
Župan
Miroslav PETROVIČ

Pripravila:
Občinska uprava
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