
4.1.  OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 
 
4.1.1. Makroekonomska izhodišča, na katerih je bil pripravljen proračun in  
 spremembe makroekonomskih gibanj med letom 
 
Financiranje funkcij občine Sveti Jurij ob Ščavnici, njenih nalog ter drugih s predpisi 
določenih namenov je v občini, v letu 2014, potekalo na podlagi proračuna Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici za leto 2014, ki je bil sprejet   na 30. redni seji občinskega sveta, dne 22.01.2014. 
Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 8/2014, dne 03.02.2014 ter rebalansa proračuna, ki je 
bil sprejeti na 2. redni seji občinskega sveta, dne 10.12.2014 in objavljenega  v Uradnem listu 
RS, št. 91/14, dne 18.12.2014. 
 
Proračun občine za leto  2014 je bil pripravljen na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih 
gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.   Na osnovi 
»Globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije 2013-2015«, z dne 30. september 
2013, se je za leto 2014 predvidevala letna stopnja inflacije  1,4% (dec./dec. predhodnega leta) 
in  povprečna letna rast cen 1,9 % (I- XII. tekočega leta/ I-XII. preteklega leta). 
 

Iz omenjenih okvirov velja omeniti, da se je za leto 2014 napovedovala: 
- realna rast BDP v višini –0,8 %, 
- letni deflator BDP 101,4, 
- delež državne potrošnje v višini 20,3 %, 
- stopnja registrirane brezposelnosti 13,6%, 
- 0,6 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega), 
- ob predvidenem številu prebivalcev v Sloveniji 2.062.000. 

 
Zaključni račun proračuna je akt v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki ter 
predvideni in realizirani odhodki tekočega leta ter proračunski presežek oz. primanjkljaj. 
  
4.1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo zaključnega računa  
          proračuna  
 
Zaključni račun proračuna občine je pripravljen v skladu z naslednjimi zakonskimi predpisi: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB in 110/11 - ZDIU12; v 

nadaljevanju: ZJF), 
- 20. do 29. in 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-

1253), 
- Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),  

- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračune, 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 in popr. 60/10, 104/10 in 104/11). 

 
Pri pripravi zaključnega računa se upoštevajo pri izkazovanju in merjenju računovodskih 
postavk tudi podzakonski predpisi in sicer: 



- Pravilnikom 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 in 97/12), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS 13/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/09, 58/10, 104/10,104/11 in 97/12), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03) in 

- Drugimi podzakonskimi akti, vezanimi na to področje. 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je  neposreden uporabnik proračuna in sestavlja letna poročila 
po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. K letnem poročilu je 
potrebno predložiti tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
 
Letno poročilo je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:  

• Računovodskega poročila in  
• Poslovnega poročila. 

 
V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa in drugim odstavkom 20. člena Zakona o 
računovodstvu so računovodskemu poročilu priloženi naslednji računovodski izkazi: 
- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014, 
- Bilanca prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2014 do 31.12.2014. 
 
V skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja 
preglednici : 
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

in 
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 
 
Sestavni del izkaza  prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, sta obrazca: 
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter 
- Izkaz račun financiranja. 
 
Kot posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in 
odhodkov režijskih obratov. 
 
4.1.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev  
          in naložb, računa financiranja in izkazu prihodkov in odhodkov  
          režijskih obratov  
 
Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih 
uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo 
pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: 

• Poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je 
nastal in 

• Denar je prejet oz. plačan. 
 



Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov izpolnjen tudi če so bile terjatve 
oz. obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oz. odhodke, poravnane drugače, ne da bi nastal 
denarni tok, torej s pobotom. 
 
Pri  knjiženju prihodkov in odhodkov uporabljamo drugi uporabniki tele skupine kontov iz 
enotnega kontnega načrta: 

• 70 – Davčni prihodki, 
• 71 – Nedavčni prihodki, 
• 72 – Kapitalski prihodki, 
• 73 – Prejete donacije,  
• 74 – Transferni prihodki, 
• 78 – Prejeta sredstva Evropske unije, 
• 40 – Tekoči odhodki,  
• 41 – Tekoči transferi, 
• 42 – Investicijski odhodki,  
• 43 – Investicijski transferi in 
• 45 – Plačila sredstev v proračun Evropske unije. 

 
Za podrobnejšo pojasnitev letnih ciljev je priložen tabelarični prikaz Zaključnega računa 
proračuna od 01.01.2014 do 31.12.2014, iz katerega je razviden rebalans proračuna za leto 
2014, veljaven proračun za leto 2014 in  dosežena realizacija v letu 2014. V nadaljevanju je 
prikazan indeks dosežene realizacija za leto 2014 v primerjavi  z veljavnim proračunom 2014. 
Odhodki proračuna so prikazani po ekonomski in programski klasifikaciji. 

4.1.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 

4.1.3.1.1.  P r i h o d k i  

 
Prihodki proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so bili z veljavnim proračunom planirani v 
višini 4.975.238 EUR, doseženi pa v višini 3.656.764 EUR kar predstavlja 73,5 %  
planiranega. 
 
Prikaz prihodkov po vrstah 
Konto Prihodki      Veljavni 

proračun 2014 
Realizacija       
       2014 

Indeks    
    4:2  

     1                       2            3            4      5 

7 Prihodki   4.975.238    3.656.764     73,5 
70 Davčni prihodki   2.056.285    2.064.605   100,4  
71 Nedavčni prihodki      308.062       272.923     88,6 
72 Kapitalski prihodki        24.582        24.582   100,0 
73 Prejete donacije                 0                  0          0 
74 Transferni prihodki   2.586.309    1.294.654     50,1 
 
Na nedoseganje prihodkov v planirani višini so vplivali nižji nedavčni in predvsem transferni 
prihodki . Nekoliko višji so bili davčni prihodki. Kapitalski prihodki pa so bili v celoti 
realizirani.  
 



4.1.3.1.1.1. Davčni prihodki (skupina kontov 70) 
 
Davčni prihodki, ki so bili planirani v višini 2.056.285  EUR, so doseženi  v višini 2.064.605 
EUR,  kar predstavlja 100,4  % planiranega.  
 
Prikaz davčnih prihodkov po vrstah 
Konto Prihodki       Veljavni 

proračun 2014 
  Realizacija  
      2014 

Indeks 
   4:3 

      1                        2            3          4     5 
70 Davčni prihodki    2.056.285 2.064.605  100,4 
701 Davek na dohodek in                 

dobiček (dohodnina) 
   1.922.874    1.922.874  100,0 

703 Davki na premoženje         67.021         74.221  110,7 
704 Domači davki na blago in storitve         66.390         67.510  101,7 
706 Drugi davki                 0            0         0  
 
Na višje davčne prihodke so vplivali vsi prihodki v okviru te skupine. Največji vpliv so imeli 
davki na premoženje saj so bili višji od planiranih kar za 7.200 EUR oz. za 10,7 %. V okviru 
teh prihodkov je največji vpliv imel davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb  saj je bil 
višji od planiranega za 21,0 %. 
 
4.1.3.1.1.2. Nedavčni prihodki (skupina kontov 71) 
 
Nedavčni prihodki so bili z veljavnim proračunom planirani v višini 308.062 EUR, doseženi 
pa v višini 272.923 EUR, kar predstavlja 88,6 %  planiranega. 
 
Prikaz nedavčnih prihodkov po vrstah 
Konto  Prihodki       Veljavni 

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

    1                       2              3            4       5        
71 Nedavčni prihodki          308.062        272.923     88,6 
710 Udeležba na dobičku in 

dohodku od premoženja 
         105.772        106.150   100,4 

711 Takse in pristojbine              2.181            1.779     81,6 
712 Globe in denarne kazni              1.070            1.160   108,4 
713 Prihodki od prodaje blaga                     0                60          0 
714 Drugi davčni prihodki          199.039       163.834     82,3 
 
Na nedoseganje nedavčnih prihodkov so vplivali predvsem prihodki iz naslova taks in 
pristojbin ter drugi nedavčni prihodki. V letu 2014 so bili prihodki iz naslova taks in 
pristojbin nižji za 402 EUR. Za 35.205 EUR so nižji drugi nedavčni prihodki in sicer drugi 
prihodki v okviru katerih smo planirali vračilo preplačane subvencije omrežnine za 
vodooskrbo, nižji pa je bilo tudi sofinanciranje društev za obnovo večnamenskih zgradb, saj 
so bila izvedena dela nižja od predračunske vrednosti.    
 
Višji od planiranih so bili prihodki od obresti od vezanih depozitov za 400 EUR, prihodki od 
najemnin za poslovne prostore za 548 EUR, prihodki od poslovnega najema – CEROP in 
odlagališče Puconci za 1.500 EUR, prihodki od najemnine v KD in  od najemnine za uporabo 



zelene dvorane za 210 EUR, prihodki od komunalnih prispevkov za 7.797 EUR ter prihodki 
od pokopališča za 873 EUR in nakazilo dodatka za pomoč in postrežbo družinskih 
pomočnikov za 885 EUR. 
 
4.1.3.1.1.3. Kapitalski prihodki  (skupina kontov 72) 
 
Kapitalski prihodki so bili realizirani v  planirani višini, to je v višin 24.582 EUR.  
                                             
4.1.3.1.1.4. Prejete donacije (skupina kontov 73) 
 
V proračunu leta 2014 prejetih donacij ne izkazujemo.  
 
4.1.3.1.1.5. Transferni prihodki (skupina kontov 74) 
 
Transferne prihodke smo planirali v višini 2.586 EUR, doseženi pa so v višini 1.294.654 
EUR, kar predstavlja 50,1 %  planiranega. 
 
Transferni prihodki obsegajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, v višini 305.099 EUR 
ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 
989.555 EUR. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije obsegajo sofinanciranje izgradnje 
Pomurskega vodovoda - sistema C, v višini 174.627 EUR, požarne takse, v višini 6.870 EUR, 
sofinancerska sredstva Ministrstva za kmetijstvo, ukrep 322, obnova večnamenskih zgradb, v 
višini 101.691 EUR, vračilo sredstev za družinskega pomočnika, v višini 16.855 EUR, 
prihodke iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav, v višini 2.297 EUR ter prihodke 
iz naslova obnove gozdnih cest, v višini 2.757 EUR.  

 
Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
izkazujemo kohezijska sredstva za sofinanciranje izgradnje Pomurskega vodovoda – sistem C, 
v višini 989.555,10 EUR. 

4.1.3.1.2.  O d h o d k i  

 
Iz bilance odhodkov, ki so v proračunu razporejeni v skladu z ekonomsko klasifikacijo in v 
posebnem delu po programski klasifikaciji, je razvidno, da so bili skupni odhodki proračuna   
planirani  v višini 5.245.531 EUR, doseženi pa v višini 3.544.751 EUR, kar predstavlja 67,6 
% planiranega. 
 
Prikaz odhodkov po vrstah 
Konto  Prihodki       Veljavni 

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

       1                       2            3          4       5        
4 Odhodki    5.245.531    3.544.751     67,6 
40 Tekoči odhodki       985.996       823.092     83,5 
41 Tekoči transferi    1.134.750    1.034.111     91,1 
42 Investicijski odhodki    2.855.222    1.427.617     50,0 
43 Investicijski transferi       269.563       259.931     96,4 



 
Pri izvrševanju proračuna za leto 2014 so bile v skladu z Odlokom o proračunu opravljene 
prerazporeditve s sklepom župana, kar je razvidno iz Poročila o opravljenih prerazporeditvah 
v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014. 
 
4.1.3.1.2.1. Tekoči odhodki (skupina kontov 40) 
 
Tekoči odhodki so bili s proračunom in prerazporeditvami župana planirani v višini 985.996 
EUR, doseženi pa v višini 823.092 EUR, kar predstavlja 83,5 % planiranega. 
 
Prikaz tekočih odhodkov po vrstah 
 
Konto  Prihodki       Veljavni  

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

   1                       2            3          4       5        
40 Tekoči odhodki       985.996     823.092     83,5 
400 Plače in dr. izdatki zaposlenim       182.071      172.520     94,8 
401 Prispevki delodajalca          29.255       26.343     90,1 
402 Izdatki za blago in storitve       751.075     610.206     81,2 
403 Plačilo obresti          15.000       13.522     90,2 
409 Rezerve           8.595            500       5,8 
 
Tekoči odhodki obsegajo plače in dr. izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno 
varnost, izdatke za blago in storitve ter rezerve. 
 
Obseg sredstev za Plače in druge izdatke zaposlenim je bil porabljen v višini 172.520 EUR, 
kar predstavlja 5,2 % manj kot je bilo planirano. Ta postavka obsega izdatke za zaposlene v 
občinski upravi in zaposlene v programu javnih del.  
 
Prikaz plač in drugih izdatkov zaposlenim po vrstah 
 
Konto  Prihodki       Veljavni  

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

   1                       2            3          4       5        
400 Plače in dr. izdatki zaposlenim      182.071     172.520     94,8 
4000 Plače in dodatki      163.784     156.630     96,9 
4001 Regres za letni dopust          4.566         4.565   100,0 
4002 Povračila in nadomestila        12.432       10.544     84,8 
4003 Sredstva za delovno uspešnost          1.000            492     49,2 
4009 Drugi izdatki zaposlenim             289            289      100    
 
Prikaz prispevkov delodajalca za socialno varnost po vrstah 
 
Konto  Prihodki       Veljavni  

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

   1                       2            3          4       5        
401 Prispevki delodajalca        29.255     26.343    99,3 
4010 Prispevek za PIZ       15.672     14.074    89,8 



4011 Prispevek za zdrav. zavarovanje       12.589     11.325    90,0 
4012 Prispevek za zaposlovanje            108            96    88,7 
4013 Prispevek za starševsko varstvo            183          160    87,2 
4015 Premija za kolekt. Zavarovanje            703          689    98,0 
 
 
Izdatki za blago in storitve so manjši od plana za 140.869 EUR oziroma za 18,8 % od 
planiranega. 
Ti izdatki obsegajo materialne stroške za delovanje občinske uprave in občinskih organov, 
stroške energije, vode, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, najemnine in 
zakupnine ter druge operativne odhodke.   
 
Prikaz izdatkov za blago in storitve po vrstah 
 
Konto  Prihodki       Veljavni  

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

   1                       2            3          4       5        
402 Izdatki za blago in storitve      751.075     610.206    81,2 
4020 Pisarniški in sploš. mat.,storitve        86.611       64.222    74,2  
4021 Posebni material in storitve          4.035         3.488    86,4 
4022 Energija,voda,komunal. storitve        70.310       61.167    87,0 
4024 Izdatki za službena potovanja          9.971         6.813    68,3 
4025 Tekoče vzdrževanje      359.214     285.012    79,3 
4026 Najemnine in zakupnine             200              58    28,9 
4027 Kazni in odškodnine      125.000     120.068    96,1 
4029 Drugi operativni odhodki        95.734       69.377    72,5 
 
Predvideno plačilo obresti v višini 15.000 EUR je bilo porabljeno za poplačilo obresti za 
dolgoročni kredit, ki ga je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici najela v letu 2012, v višini 800.000 
EUR. Za ta namen smo porabili 13.522 EUR. 
 
Planirana stalna proračunska rezerva občine, v višini 500 EUR je bila v celoti oblikovana in 
prenesena na proračunski sklad.  
 
4.1.3.1.2.2. Tekoči transferi (skupina kontov 41) 
 
Tekoči transferi zajemajo subvencije podjetjem in posameznikom ter subvencije v kmetijstvo,  
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in 
ustanovam in druge tekoče transfere. Z proračunom in prerazporeditvami župana so bili 
planirani v višini 1.134.750 EUR, doseženi pa so bili v višini 1.034.111 EUR, kar predstavlja 
91,1 % planiranega.  
 
Prikaz tekočih transferov po vrstah 
 
Konto  Prihodki       Veljavni  

proračun  2014 
 Realizacija  
      2014 

  Indeks 
     4:3 

   1                       2            3          4       5        
41 Tekoči transferi      1.134.750     1.034.111    91,1 



410 Subvencije           59.000          32.182         54,6 
411 Transferi posameznikom         617.436        578.630    93,7 
412 Transferi neprof. organiz.         155.575        146.042    93,9 
413 Drugi tekoči transferi         302.739        277.256    91,6 
 
Na nedoseganje plana so vplivali subvencije.  V začetku leta 2014 je bil izveden javni razpis 
za subvencioniranje obresti obrtnikom, na katerega se ni prijavil nihče od obrtnikov.  Nižje so 
bile tudi subvencije v kmetijstvu za 2.737 EUR saj smo subvencionirali le zavarovanje živali 
in subvencije malih čistilnih naprav. V letu 2014 je bil izveden javni razpis za 
subvencioniranje malih čistilnih naprav, na katerega se je prijavilo 6 upravičencev. Za ta 
namen je bilo porabljenih 6.400 EUR od planiranih 10.000 EUR. Za 36.806 EUR so bili nižji  
transferi dani posameznikom in gospodinjstvom.  Za prevoze šoloobveznih otrok je bilo 
porabljenih 3.596 manj sredstev kot je bilo planiranih, za 25.856 EUR pa je bilo za plačilo 
razlike med ceno programa in plačili staršev nakazano vrtcu Sonček. Med transferi 
nepridobitnim organizacijam nismo črpali sredstev namenjeni strankam za povračilo stroškov 
volilne kampanje,  nismo financirali delovanje ZOTKS Murska Sobota in Društva VTC 13. 
 
Drugi tekoči domači transferi, ki vključujejo izdatke namenjene delovanju skupnih občinskih 
uprav, izdatke za zdravstveno zavarovanje oseb socialno ogroženim (zavarovanje kot občan) 
ter tekoče transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb so bili nižji od plana 
za 25.483 EUR oziroma za 8,4 %. Na nedoseganje drugih tekočih transferov  so vplivali 
predvsem nižji transferi skupni občinski upravi,  nekoliko nižji so bili transferi javnim 
zavodom (Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici in vrtcu Sonček, Knjižnici Gornja Radgona, 
OŠ Gornja Radgona) saj se sredstva nakazujejo na osnovi dejanskih stroškov . 
 
4.1.3.1.2.3. Investicijski odhodke (skupina kontov 42) 
 
Investicijske odhodke smo z veljavnim proračunom planirali v višini 2.855.222 EUR, 
doseženi pa so bili v višini 1.427.617 EUR, kar predstavlja  50,0 % planiranega. 
 
Osnovni razlog za nedoseganje plana na področju investicijskih odhodkov je nerealizacija 
projekta vodooskrba Pomurja – sistem C. Projekt je bil realiziran v višini 1,276.793 EUR, kar 
predstavlja le 49,8 % realizacijo planiranega. 
 
V letu 2014 niso bile izvedene naslednje investicije: 

• Nakup opreme – KPC           1.000 EUR, 
• Nakup opreme – vodooskrba          1.000 EUR, 
• Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode    100.000 EUR, 
• Ureditev in prevezava vaških vodovodov         1.000 EUR, 
• Nadzor nad izgradnjo vodovoda            500 EUR, 
• Priprava projektne dokumentacije za ceste        3.233 EUR. 

 
Prav tako niso bila  v celoti porabljena sredstva za nakup računalnikov in računalniške 
opreme, ni bil izveden nakup drugih osnovnih sredstev občinske uprave in opreme v KD. 
Manjša je bila poraba sredstev za izvedbo priključnih mest na javni vodovod. Delno pa so bila 
porabljena sredstva za projektno dokumentacijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. 

 
V letu 2014 pa so bile izvedene naslednje investicije: 



• Nakup računalnikov in računalniške opreme       8.014 EUR, 
• Oprema za KD                70 EUR, 
• Nakup drugih osnovnih sredstev             232 EUR 
• Investicije na pokopališču              842 EUR 
• Obnova Jerinove kapele na Jamni             12.230 EUR, 
• Projekti za stabilizacijo brežine pri igrišču OŠ        3.904 EUR 
• Obnova kužnega znamenja v Sovjaku         3.100 EUR 
• Investicijsko vzdrževanje cest          3.998 EUR 
• Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2014       94.758 EUR 
• Prostorski plan          12.736 EUR. 

 
 
4.1.3.1.2.4. Investicijske  transferi (skupina kontov 43) 
 
Investicijske transferje smo planirali z veljavnim proračunom v višini 269.563 EUR, doseženi 
pa so bili v višini 259.931 EUR, kar predstavlja 96,4 % planiranega.  
 
Investicijski transferi fizičnim in pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili 
realizirani v višini 237.760 EUR in sicer: 

• Sofinanciranje investicij gasilskim društvom          5.000 EUR, 
• Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Dragotinci                 14.000 EUR, 
• Obnova večnam. zgradb za medgeneracijsko druženje              201.161 EUR, 
• Pridobitev uporabnega dovoljenja vaških domov        17.000 EUR. 

 
Investicijski transferi občinam so bili doseženi v višini 22.170 EUR in sicer za: 
 
- Izgradnjo odlagališča komunalnih odpadkov Puconci         3.771 EUR, 
- Sanacija odlagališča Hrastje Mota                        757 EUR. 
 
Investicijske transfere javnim zavodom smo realizirali v višini 17.634 EUR in sicer: 

• Sofinanciranje investicij v GŠ Gornja Radgona          348 EUR, 
• OŠ Sv. Juri ob Ščavnici – šola       15.000 EUR, 
• Nakup opreme in investicije v  knjižnici G. Radgona       2.286 EUR. 

 
Občina je glede na dosežene prihodke in odhodke leta 2014 imela presežek v višini 112.013 
EUR,  ki ga je prenesla  na kontu 900009 – Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
 
 
4.1.3.2.  I z k a z   r a č u n a   f i n a n č n i h   t e r j a t e v  i n  n a l o ž b 
 
V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo prejetih vračil danih posojil. 
 
 
4.1.3.3.    I z k a z   r a č u n a   f i n a n c i r a n j a   
 
V računu financiranja je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga. Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici se je decembra leta 2012 zadolžila v višini 800.000 EUR za obdobje 20 let pri SID 



banki d.d. Ljubljana. Kredit odplačujemo mesečno. V letu 2014 smo za ta namen porabili 
39.999,96  EUR, kar je razvidno iz računa financiranja. 
 
4.1.3.4.   I z k a z    p r i h o d k o v  i n   o d h o d k o v  r e ž i j s k i h   
       o b r a t o v 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima za področje pokopališča oblikovan  režijski obrat. 
Prihodke režijskega obrata izkazujemo v višini 24.478 EUR, odhodke pa v višini 12.384 
EUR, tako je presežek prihodkov nad odhodki 12.094 EUR.   
 
4.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
V letu 2014 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 500 EUR, ki se je prenesla na 
sklad stalne proračunske rezerve. Sredstva stalne proračunske rezerve se v letu 2014 niso 
uporabile in na dan 31.12.2014 znašajo 30.046,79 EUR. 
 
4.1.5. Poročilo o porabi proračunske rezervacije 
 
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS št.11/11-UPB in 110/11 -  
ZDIU12) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 
(Uradni list RS št. 08/14) je župan z odredbo št. 410-003/2014, dne 31.12. 2014 sredstva 
proračunske rezervacije v višini 1.288,80 EUR prerazporedil na naslednje konte: 

 
PGM Močnik, Dobava in vgradnja LTŽ kanaliz. pokrovov 42050014 644,16  

(PR/140020) 041533 -116,16  

Servis kmetij.meh.Srečko Šijanec s.p., Predelava paravanov  40250006 278,90  

(PR/140021; SM0012) 041818  

Kamnoseštvo Ivo Ozmec s.p., Spominska tabla v Slaptincih 40209905 481,90  

(PR/140813) 041803  

 
4.1.6. Poročilo o prerazporeditvi proračunskih postavk 
 
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in so bile z  odredbo župana  prerazporejene 
naslednje proračunske postavke: 

• Odredba št. 2014-001, z dne 26.01.2014                v višini       113.000,00 EUR 
(iz proračunske postavke 041330, konta 42040251 – JP 888360, odsek 388060 – 
Selišči - Petric na  proračunsko postavko 040639, konto 402702 – Odškodnine zaradi 
sodnih postopkov), 

• Odredba št. 2014-002, dne 09.02.2014          v višini           1.000,00 EUR 
(Iz proračunske postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na 
postavko 041001, konto 41350004 – Sredstva za izvajanje JD v Domu starejših 
Gornja Radgona), 

• Odredba št. 2014-003, dne 12.03.2014          v višini              818,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
041450,  konto 41330215 – Regionalna razvojna agencija Mura), 



• Odredba št. 2014-004, dne 14.04.2014          v višini                50,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
040642, konto 40292003 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev), 

• Odredba št. 2014 - 005, dne 09.06.2014              v višini         2.000,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
041683, konto 42060003 – Geodetske odmere), 

• Odredba št. 2014 - 006, dne 04.06.2014              v višini            353,00 EUR 
(Iz postavke 040601, konta 40020201 – Povračilo stroškov prehran, v višini 73,00 
EUR, iz postavke040601, konta 40020301 -  Povračilo stroškov prevoza na delo in iz 
dela, v višini 120,00 EUR ter iz postavke 040601, konta 400900 – Jubilejna nagrada, 
v višini 160,00 EUR na postavko 040601, konto 40010001 – Regres za LD –
zaposleni, v višini 353,00 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 007, dne 02.07.2014              v višini         3.800,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija, v višini 3.050 
EUR, iz postavke 041819, konta 40209921 – Varovanje in javljanje požara v KPC, v 
višini 800 EUR in iz postavke 041819, konta 40209920 – Varovanje in javljanje 
požara – KD, v višini 600 EUR  na postavko 041818, konto 40250004 – Vzdrževanje 
objekta – KD, v višini 2.100 EUR in na postavko 041819, konto 40250005 – 
Vzdrževanje objekta – KPC, v višini 2.350 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 008, dne 06.07.2014              v višini         1.154,00 EUR 
(Iz postavke 041001, konta 41200056 – Sofinanciranje JD RK Gornja Radgona, v 
višini 800 EUR in iz postavke 041001, konta 41200052 – Sofinanciranje JD TD Sveti 
Jurij ob Ščavnici, v višini 354 EUR na postavko 041001, konto 41350004 – Sredstva 
za izvajanje JD v Domu starejših Gornja Radgona, v višini 1.154,00 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 009, dne 13.07.2014              v višini             377,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
041450, konto 41330215 – Regionalna razvojna agencija Mura), 

• Odredba št. 2014 - 010, dne 15.07.2014              v višini         2.500,00 EUR 
(Iz postavke 010404, konta 40200603 – Občinsko glasilo  na postavko 010405, konto 
40200604 – Oglaševalske storitve, v višini 1.500 EUR in na postavko 010402, konto 
40200601 – Stroške uradnih objav, v višini 1.000 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 011, dne 15.07.2014              v višini         1.302,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
041140, konto 40250305 – Vzdrževanje gozdnih cest), 

• Odredba št. 2014 - 012, dne 17.07.2014              v višini         1.500,00 EUR 
(Iz postavke 010101, konta 40290503 – Sejnina občinskemu svetu   na postavko 
010102, konto 42060004 – Sejnina članom odborov in komisij), 

• Odredba št. 2014 - 013, dne 20.07.2014              v višini         1.000,00 EUR 
(Iz postavke 040641, konta 40292002 – Stroški notarjev  na postavko 040642, konto 
40292003 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev), 

• Odredba št. 2014 - 014, dne 04.08.2014              v višini             782,00 EUR 
(Iz postavke 041101, konta 41021701 – Subvencije v kmetijstvu,  na postavko 
041121, konto 41200067 – Obramba pred točo), 

• Odredba št. 2014 - 15, dne 14.08.2014              v višini         1.400,00 EUR 



(Iz postavke 041625, konta 42080201 – Investicijski inženiring na postavko 041625, 
konto 42080416 – Projektna dokumentacija), 

• Odredba št. 2014 - 015, dne 09.06.2014              v višini         1.500,00 EUR 
(Iz postavke 041803, konta 40209905 – Celostna podoba občine  na postavko 041810, 
konto 40200903 – Stroški proslav sprejemov), 

• Odredba št. 2014 - 016, dne 02.10.2014              v višini             600,00 EUR 
(Iz postavke 042061, konta 41199901 – Denarne pomoči  na postavko 042001, konto 
411922 – Izplačila družinskemu pomočniku), 

• Odredba št. 2014 - 017, dne 02.10.2014              v višini         1.000,00 EUR 
(Iz postavke 040620, konta 40200801 – Revizijske storitve  na postavko 040620, 
konto 40240201 – Stroški prevoza zaposleni, v višini 700  EUR ter na postavko 
040620, konto 40200901 – Reprezentanca občine, v višini 300 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 018, dne 02.10.2014              v višini             190,00 EUR 
(Iz postavke 040601, konta 40100101 – Prispevek za PIZ - zaposleni  na postavko 
040601, konto 40150001– Premija dodatnega kolekt. zavarovanja-zaposleni), 

• Odredba št. 2014 - 019, dne 02.10.2014              v višini             500,00 EUR 
(Iz postavke 040620, konta 40200801 – Revizijske storitve  na postavko 040620, 
konto 402903 – Študentsko delo), 

• Odredba št. 2014 - 020, dne 03.10.2014              v višini             300,00 EUR 
(Iz postavke 041702, konta 41330217 – Mrliško ogledna služba  na postavko 041701, 
konto 413105 – Prisp.za ZZZS za zavarovanje kot občan), 

• Odredba št. 2014 - 021, dne 11.12.2014              v višini            1.100,00 EUR 
(Iz postavke 010106, konta 41200091 – Povračilo stroškov strankam za volilno 
kampanjo, v višini 500 EUR in iz postavke 010106, konta 40290506 – Sejnina volilni 
komisiji, v višini 600 EUR na postavko 010106, konto 40290507 – Povračilo 
volilnim odborom), 

• Odredba št. 2014 - 022, dne 11.12.2014              v višini             253,00 EUR 
(Iz postavke 041110, konta 40219902 – Zavetišče za zapuščene živali – oskrba  na 
postavko 041110, konto 40219901 – Zavetišče za zapuščene živali-najem), 

• Odredba št. 2014 - 023, dne 11.12.2014              v višini            2.461,00 EUR 
(Iz postavke 042064, konta 41350001 – Stroški prevoza na obdukcijo, v višini 157 
EUR, iz postavke 042062, konta 41199907 – Plačilo pogrebnin, v višini 930 EUR in 
iz postavke 042064, konta 41330218 – Stroški obdukcije na postavko 040620, konto 
41190901 – Regresiranje oskrbe v domu za ostarele), 

• Odredba št. 2014 - 024, dne 11.12.2014              v višini                75,00 EUR 
(Iz postavke 041807, konta 41200011 – Sofinanciranje programov kulturnim 
društvom  na postavko 041808, konto 41200012 – Ostalo na področju kulture), 

• Odredba št. 2014 - 025, dne 11.12.2014              v višini               620,00 EUR 
(Iz postavke 030102, konta 41200095 – Pokroviteljstvo župana društvom   na 
postavko 030102, konto 41330230  Pokroviteljstvo župana – zavodom), 

• Odredba št. 2014 - 026, dne 11.12.2014              v višini                 20,30 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
041920, konto 42080415 – Projektna dokumentacija za vrtec, v višini 0,36 EUR, na 



postavko 040620, konto 402903 – Plačilo za delo preko študentskega servisa, v višini 
6 EUR, na postavko 040620, konto 40220504 – TV naročnina, v višini 0,72 EUR, na 
postavko 041520, konto 40209902 – Provizija za pobiranje takse za obremenjevanje 
voda, v višini 13 EUR, na postavko 010404, konto 40200603 – Občinsko glasilo, v 
višini 0,22 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 027, dne 11.12.2014              v višini             500,00 EUR 
(Iz postavke 042001, konta 411922- Izplačilo družinskemu pomočniku, na postavko 
042002, konto 41199908 – Finančna vzpodbuda za novorojence), 

• Odredba št. 2014 - 028, dne 11.12.2014              v višini             430,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko, 
041803, konto 42040248 – obnova Jerinove kapele), 

• Odredba št. 2014 - 029, dne 11.12.2014              v višini        26.120,00 EUR 
(Iz postavke 041625, konta 40240131 – Vodovod Sveti Jurij ob Šč. –sistem C – 
oskrba, v višini 26.120 EUR  in iz postavke 041625, na konto 42080201 – 
Investicijski inženiring – vodooskrba, v višini 20EUR na postavko 041625, konto 
42089903 – Druge storitve in dokumentacija sistema C), 

• Odredba št. 2014 - 030, dne 14.12.2014              v višini                13,00 EUR 
(Iz postavke 041001, konta 4020202 – Prehrana – JD,  na postavko 041110, konto 
40010002 – Regres za LD), 

• Odredba št. 2014 - 031, dne 14.12.2014              v višini               100,00 EUR 
(Iz postavke 041818, konta 40250004 – Vzdrževanje objekta KD, na postavko 
041818, konto 40250006 – Ostali stroški objekta KD), 

• Odredba št. 2014 - 032, dne 23.12.2014              v višini               240,00 EUR 
(Iz postavke 041613, konta 40209916 – Storitve javne službe oskrbe s pitno vodo 
(vodenje katastra…..) na postavko 0411611, konto 40259902 – Obveznosti iz naslova 
vaških vodovodov), 

• Odredba št. 2014 - 033, dne 23.12.2014              v višini               190,00 EUR 
(Iz postavke 041934, konta 41330201 – Materialni stroški OŠ,  na postavko 041936, 
konto 41330005 – sofinanciranje zaposlitvenega programa v šoli – JD , 

• Odredba št. 2014 - 034, dne 23.12.2014              v višini                927,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Proračunska rezervacija  na postavko 041601, 
konto 42080003 – Prostorski plan), 

• Odredba št. 2014 - 035, dne 23.12.2014              v višini             450,00 EUR 
(Iz postavke 010101, konta 40290503 – Sejnine občinskega sveta  na postavko 
010102, konto 40290504 – Sejnine odborov in komisij), 

• Odredba št. 2014 - 036, dne 28.12.2014              v višini             800,00 EUR 
(Iz postavke 041624, konta 42040139 – Izvedba priključnih mest  na postavko 
041625, konto 42050009 – Investicijsko vzdrževalna dela na JV), 

• Odredba št. 2014 - 037, dne 30.12.2014              v višini             404,00 EUR 
(Iz postavke 047001, konta 41200080 – Zaščita in reševanje na postavko 040712, 
konto 41200073 – Požarna taksa, v višini 338 EUR) in na 040713, konto 41200074 – 
Požarna taksa za preteklo leto, v višini 66 EUR), 

• Odredba št. 2014 - 038, dne 30.12.2014              v višini             691,00 EUR 



(Iz postavke 042030, konta 41330016 – Socialna oskrba uporabnikov (vodenje in 
koordiniranje, na postavko 042030, konto 41330014 – Socialna oskrba uporabnikov), 

• Odredba št. 2014 - 039, dne 30.12.2014              v višini             531,00 EUR 
(Iz postavke 041805, konta 41330209 – Materialni stroški Knjižnice G. Radgona, v 
višini 420 EUR, iz postavke 041805, konta 43230012 – Investicije v opremo v 
knjižnici G. Radgona, v višini 111 EUR, na postavko 041805, konto 41330021 – 
Stroški dela Knjižnica G. Radgona, v višini 111, na postavko 041805, konto 
41330210 – Nabava knjižničnega gradiva Knjižnica Gornja Radgona, v višini 420 
EUR), 

• Odredba št. 2014 - 040, dne 30.12.2014              v višini             311,00 EUR 
(Iz postavke 041982, konta 41330022 – GŠ G. Radgona, stroški dela na postavko 
041980, konto 41330207 – GŠ G. Radgona – materialni stroški), 

• Odredba št. 2014 - 041, dne 30.12.2014              v višini               37,00 EUR 
(Iz postavke 041110, konta 41200056 – JD, Ribiška družina na postavko 041001, 
konto 41200055 – JD, Območno združenje RK Gornja Radgona), 

• Odredba št. 2014 - 042, dne 30.12.2014              v višini             528,00 EUR 
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija  na postavko 
041533, konto 42050014 – Investicijsko vzdrževalna dela odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
        PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI   
 
V  posebnem delu zaključnega računa proračuna so odhodki razdeljeni v skladu s pravilnikom 
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov po neposrednih proračunskih 
uporabnikih, znotraj tega pa po področjih proračunske porabe, glavnih programih, 
podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.  
 
Neposredni proračunski uporabniki - PU v  Občini Sveti Jurij ob Ščavnici so: 

1. 01 OBČINSKI SVET 
2. 02 NADZORNI ODBOR 
3. 03 ŽUPAN 
4. 04 OBČINSKA UPRAVA 
5. 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA. 

 
Področja proračunske porabe – PPP so področja na katerih občina deluje oziroma nudi 
storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področij proračunske uporabe je 23 in 
sicer: 

• 01 POLITIČNI SISTEM    
• 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
• 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
• 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE STORITVE 
• 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
• 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
• 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
• 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
• 10 TRGA DELA IN DELOVNI POGOJI 
• 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
• 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
• 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN  KOMUNIKACIJE 
• 14 GOSPODARSTVO 
• 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE NESREČE 
• 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  

     DEJAVNOST 
• 17 ZDRAVSTVENO VARSTV 
• 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
• 19 IZBORAŽEVANJE 
• 20 SOCIALNO VARSTVO 
• 22 SERVIRANJE JAVNEGA DOLGA 
• 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 
Glavni program - GPR je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega 
so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so 
določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
 



Podprogram – PPR  je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. 
 
Proračunske postavke – PP v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, 
ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.  
 
Konti – K v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih 
izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov 
in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.  
 
01  OBČINSKI SVET      60.442,57 EUR 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
To področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:  

• Dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij, 
• Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
• Dejavnost župana in podžupanov.  

 
Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Ustavo 
Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o 
lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta,  nadzornega odbora in  članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.   
 
0101 Politični sistem  
 
01019001 Dejavnost občinskega sveta                  19.742,95 EUR 
                            PLAN = 23.200 EUR 
 
V tej skupini stroškov so zajeti stroški sejnin občinskim svetnikom, sejnine članom odborov 
in komisij, povračilo stroškov občinskim funkcionarjem, strokovna ekskurzija ter občinski 
praznik.  
 
010101 Sejnine občinskim svetnikom 
 
Ta postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta v skladu s 
Pravilnikom o plačah  občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta,  nadzornega odbora in  članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V letu 
2014 je imel občinski svet  sedem  rednih  ter dve izredni seji.    
V ta namen je bilo v letu 2014 predvidenih z veljavnim proračunom 12.220 EUR, porabljenih  
pa 9.258,63 EUR oziroma 75,8 % planiranega..   
 
 
 



 
010102 – Sejnine članov odborov in komisij 
 
V okviru te postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejnin članom  odborov in komisij. V 
letu 2014 so člani odborov in komisij dobili izplačano naslednje število sejnin: 

• komisiji za mandatna vprašanja        5 sejnin 
• uredniškemu odboru        2 sejnini 
• odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti   5 sejnin 
• odboru  za gospodarske javne službe in komunalne zadeve   3 sejnine 
• odboru  za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 1 sejnino 
• komisiji za kmetijstvo       1 sejnino 
• odboru  za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada   1 sejnino 
• komisija za šport        4 sejnine 
• komisija za odpiranje vlog  javnega razpisa za kulturo   2 sejnine 
• komisija za javni razpis za sofinanciranje zavarovalnih premij  1 sejnina 
• komisija za javni razpis za sofinanc. programov s področja kmetijstva 1 sejnini 
• uredniški odbor         2 sejnini 
• komisiji za kmetijstvo       1 sejnino. 

 
V ta namen so bila v letu 2014 z veljavnim proračunom planirana sredstva v višini  6.700 
EUR, porabljena pa v višini 6.684,32 EUR . 
 
010103 – Povračilo stroškov občinskim funkcionarjem 
 
V letu 2014 smo za ta namen imeli planirana sredstva v višini 480 EUR.  Sredstva niso bila 
koriščena. 
 
010107 – Financiranje  političnih strank 
 
Za financiranje političnih strank smo imeli v proračunu občine v letu 2014 predvidenih 3.800 
EUR, ki so bila, s sklepom občinskega sveta, v celoti dodeljena strankam.  V skladu z 
Zakonom o političnih strankah in statutom občine so bile do sredstev upravičene naslednje 
stranke: 

• SLS, Slovenska ljudska stranka      v višini 2.272,35 EUR 
• SMS, Stranka mladih Slovenije    v višini    903,64 EUR 
• N.Si, Nova Slovenija      v višini    624,00 EUR. 

 
 
01019002 Izvedba in nadzor volitev ter referendumov                    3.372 EUR 
                            PLAN =   3.372 EUR 
 
010106 Lokalne volitve 
 
V mesecu oktobru 2014 so potekale lokalne volitve župana in občinskih svetnikov. Izvedene 
so bile v dveh krogih in sicer dne 05.10.2014 in 19.10.2014. V prvem krogu so bili izvoljeni 
občinski svetnik. V drugem krogu pa je bil izvoljen župan. Ker je župan Miroslav Petrovič bil 
izvoljen tudi za svetnika v volilni enoti 02, so bile v mesecu februarju 2015 izvedene še 
nadomestne volitve. Postavka lokalne volitve zajema sredstva za izplačilo sejnin volilni 



komisiji, v višini 7.406,80 EUR in odborom, v višini 7.675,75 EUR ter materialne stroške 
volitev v višini 6.298,79 EUR.  
V letu 2014 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 21.700 EUR, porabljenih pa je bilo 
21.381,34  EUR. 
 
 04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠN JAVNE STORITVE   
 
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi različnih raven oblasti. Pri izvajanju tega področja porabe se 
upošteva zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter Zakon o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih. 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
040390001 Obveščanje domače in tuje javnosti             8.331,40 EUR 
          Plan = 9.471 EUR  
 
V tem programu so zajete uradne objave, snemanje sej občinskega sveta ter izdaja občinskega 
glasila.  
 
010402 – Uradne objave 
 
Uradne objave zajemajo objavo predpisov,  ki jih sprejme občinski svet v Uradnem listu in v 
Katalogu informacij javnega značaja. V letu 2014 je bilo v ta namen porabljenih 2.230,49 
EUR. 
 
010403 – Snemanje sej občinskega sveta 
 
V letu 2014 je bilo snemanih devet sej občinskega sveta, za kar smo porabili 1.265,58 EUR . 
 
010404 – Občinsko glasilo 
 
V letu 2014 je občinsko glasilo izšlo enkrat in sicer v mesecu aprilu. Za ta namen so bila 
porabljena sredstva, v višini 1.831,22 EUR. 
 
010405 – Oglaševalske storitve 
 
V tej postavki so zajeti izdatki za obveščanje javnosti o prireditvah, voščila župana in 
občinskega sveta ter snemanje prireditev. V letu 2014 smo za ta namen porabili sredstva v 
višini 3.004,11 EUR. 
 
 
040390002 – Izvedba protokolarnih dogodkov                                                 5.475,77 EUR 

Plan =   5.476 EUR 
 
010105  - Občinski praznik 
 
V počastitev občinskega praznika vsako leto v mesecu aprilu potekajo prireditve. Konec 
meseca aprila je osrednja prireditev - slavnostna seja občinskega sveta s kulturnim programom 



in pogostitvijo vabljenih ter nastopajočih. Za  namen počastitve občinskega praznika  smo 
porabili 5.475,77 EUR. 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
To področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Pri 
izvajanju tega področja se upošteva Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji ter 
Zakon o lokalni samoupravi. 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
 
08029001 Prometna varnost                  280,07 EUR 
          Plan =      385 EUR 
010801 – Izvajanje preventive v cestnem prometu 
 
Ta postavka zajema stroške povezane z izvajanjem nalog Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. V okviru te postavke so bili v letu 2014 nabavljene odsevni traki. 
Sofinanciralo se je tudi tekmovanje osnovnošolskih otrok  »Kaj veš o prometu«. Porabljenih 
je bilo 280,07 EUR sredstev. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
To področje porabe zajemna programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje 
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge 
posebne skupine). Pri izvajanju tega področja porabe se upošteva Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem 
položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih in Zakon o športu.  
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine.  
 
18029002   Premična kulturna dediščina              5.231,04 EUR 
          Plan =   5.940 EUR  
 
011803 – Celostna podoba občine 
 
V okviru te postavke so bile nabavljene zastave (občinske, slovenske in evropske unije) in 
kuverte z emblemom občine. Financiral se je tudi prevoz pohištva dr. Antona Korošca iz 
Zemuna in izdelava spominske table v Slaptincih. 
 
V letu 2014 smo v ta namen porabili sredstva v višini 5.231,04 EUR. 
 
 
 



02  NADZORNI ODBOR 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju poleg delovanja organa občinske uprave, pristojnega za 
finance, zajeto tudi delovaje nadzornega odbora.  Pri izvajanju tega področja se uporabljajo 
predpisi Zakona o javnih financah, Zakona o plačilnem prometu, Zakona o davčni službi in 
Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in 
lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,  nadzornega odbora in  članov drugih 
občinskih organov ter o povračilu stroškov.   
 
 
0203 Fiskalni nadzor 
 
V okviru tega glavnega programa je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora                 524,63 EUR 
          Plan =   1.500 EUR 
 
020201 – Dejavnost nadzornega odbora 
 
V okviru te postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejnin ter povračila stroškov 
seminarjev  nadzornemu odboru.  V letu 2014  je nadzorni odbor opravil v skladu s 
programom dela  pregled  zaključnega računa proračuna občine za leto 2014. Predsednik NO 
se je udeležil 2. sej občinskega sveta.  
Izdatki za delo NO so bili planirani v višini 1.500 EUR, porabljeni pa v višini 524,63 EUR 
oziroma 35,0 %. 
 
03  ŽUPAN 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
0101 Politični sistem 
 
010190003 Dejavnost župana in podžupanov           47.077,89 EUR 
                        Plan =  54.509 EUR 
Ta podprogram zajema izplačilo plač poklicnim funkcionarjem in nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije župana in podžupana, materialne stroške vključno s stroški 
reprezentance, odnosov z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost,objave 
informacij v medijih). 
 
030101 –  Stroški dela župana 
 
V letu 2014 so bile lokalne volitve. Do 05.11.2014 je bil župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana, s 06.11.2014 pa se je pričel mandat novoizvoljenemu županu Miroslavu 
Petroviču.  Izplačila županoma v letu 2014 so bila izvedena za nepoklicno opravljanje 



funkcije županov. Župan je, glede na velikost občine, razvrščen je v  49. plačni razred. Plača 
za župana je  določena  višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. V 
letu 2014 je bil na tej postavki planirani odhodek za plačo župana za nepoklicno opravljanje 
funkcije v višini 18.670 EUR. Realiziran je bil v višini 18.609 EUR.  
 
030102 Pokroviteljstvo župana 
 
V okviru te postavke so zajete donacije župana gasilskim društvom, ostalim društvom ter 
zavodom. V letu 2014 je župan doniral sredstva gasilskemu društvu Sovjak 100 EUR za 
pokalne igre, Gasilski zvezi Sv. Jurij ob Ščavnici 335 EUR za prireditev Forjanovo, PGD 
Stara Gora 800 EUR za prireditev »Žetev zlatega klasa«, ter 1.856 EUR za državno 
tekmovanje v gasilski orientaciji, katerega organizator je bilo PGD Sovjak. Skupaj  je doniral 
GD 3.091,44 EUR. Ostalim društvom so bila donirana sredstva,  v višini 4.410  EUR ter 
zavodom , v višini 1.620 EUR. Za ta namen so bila predvidena sredstva v višini 9.900 EUR, 
porabljena pa v višini 9.121 EUR, kar predstavlja 92,1 % plana. 
 
030103 – Reprezentanca župana 
 
Ta postavka obsega poslovna darila ob novem letu, veliki noči in drugih dogodkih ter  
pogostitev poslovnih partnerjev oziroma gostov.  Reprezentanca župana je bila planirana z 
veljavnim proračunom v višini 9.500 EUR,  porabljena pa v višini 9.478,51 EUR oziroma 
99,8 % planiranega. 
 
030104 – Povračilo materialnih stroškov županu 
 
Povračilo materialnih stroškov županu obsega dnevnice za službena potovanja župana, 
povračilo stroškov prevoza ter drugih izdatkov povezanih s službenim potovanjem župana. Ta 
postavka je bila z veljavnim proračunom planirana v višini 6.265 EUR, porabljena pa je bila v 
višini 5.807 EUR oz. 92,7 % planiranega. 
 
030105 – Stroški dela podžupana 
 
Občine Sveti Jurij  ob Ščavnici je imela do volitev, dne 05.10.2014, imenovanega podžupana, 
ki je opravlja funkcijo nepoklicno. Uvrščen je bil v 34. plačilni razred. Plača za podžupana je  
bila določena  višini 30 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. V ta namen 
so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 5.807,20 EUR. 
 
 
04  OBČINSKA UPRAVA 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                434,16 EUR 

Plan =   5.408 EUR 
 
040201 – Drugi splošni material in storitve  
 



V okviru te postavke so zajeti izdatki za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, kot so 
pokrivanje stroškov zdravniškega pregleda zaposlenih, stroški fotografskih storitev  ter ostali 
nepredvideni stroški. V letu 2014 smo v ta namen porabili 307,37  EUR. 
 
040201 – Stroški storitev UJP 
 
Ta postavka obsega stroške vodenja  podračuna  občine. V letu 2014 so bili planirani v višini 
615 EUR,  realizirani pa v višini 126,79 EUR oziroma 20,6 % plana. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0402 Informatizacija uprave 
 
Ta program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske 
storitve.  
 
04029002  Elektronske storitve                                       57,83EUR 
          Plan =      200 EUR 
 
040403 – Zakup prostora na internetu  
 
Ta postavka vključuje zakup prostora na strežniku Lex Localis, zakup prostora za elektronsko 
pošto na strežniku HITROST COM d.o.o. in letno naročnino na VPE.SI . Za ta namen  je bilo 
porabljenih 57,83 EUR. 
 
 
0403 – Druge skupne administrativne službe  
 
Ta program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanj z občinskim premoženjem  ter sredstva 
za poslovne prostore občine. 
 
04039003   Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem           4.301,24 EUR 
          Plan =   7.000 EUR 
 
Ta podprogram obsega stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti občine ter investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
 
040420 – Vzdrževanje drugih poslovnih objektov 
 
V letu 2014 smo iz te postavke krili stroške porabe vode za objekte, ki so v lasti občine (stari 
kulturni dom) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča občini Gornja Radgona v 
deležu za prostore v skupni lasti s sedežem v Gornji Radgoni (zgradba na Maistrovem trgu 2, 
GŠ Gornja Radgona ter Knjižnica Gornja Radgona). Krila se je tudi zamenjava razbitega 
stekla na avtobusni postaji. V ta namen smo v letu 2014 porabili 733,24 EUR. 
 
040421 – Zavarovanje občinskega premoženja  
 



Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima za občinsko premoženje z Zavarovalnico Triglav sklenjene 
zavarovalne police za požarno zavarovanje na sedežu občine, v kulturnem domu, mrliški 
vežici in stanovanjih v lasti občine, za zavarovanje stekla v lekarni, občinski zgradbi, mrliški 
veži in avtobusnih postajah, za vlomsko zavarovanje, za strojelomno zavarovanje v občinski 
zgradbi, za zavarovanje računalnikov in za zavarovanje odgovornosti. Občina ima s podjetjem 
ARAG zavarovanje pravne zaščite d.d. sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ki velja za 
občino kot zavarovalca, župana, člane občinske uprave in občinskega sveta ter vse občinske 
uslužbence med izvajanjem svoje dejavnosti kot funkcionarji ali delavci občinske uprave. 
Zavarovanje pravne zaščite krije stroške v kazenskih postopkih, odškodninskih pravdah in 
delovnih sporih. ARAG d.d. zavarovancem krije sodne in izvensodne stroške, kot so 
odvetniški ali notarski stroški, stroški izvedencev oziroma izvedenskih mnenj, stroški prič, 
tolmačev, sodni stroški, zagotovitev pologa varščine… V letu 2014 smo za ta namen planirali 
sredstva v višini 4.000 EUR,  porabljenih je bilo 3.845,56 EUR, kar predstavlja 96,1 % plana. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in 
drugih oblik povezovanja občin. To področje urejajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakon o javnih financah. 
 
0603 – Dejavnost občinske uprave 
 
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, ki se nanašajo na 
administracijo občinske uprave ter na razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim 
za delovanje občinske uprave.  
 
06039001  Administracija občinske uprave             361.266,42 EUR 
                 Plan =   389.374 EUR 
 
Podprogram administracija občinske uprave obsega stroške dela občinske uprave, materialne 
stroške občinske uprave, odškodnine in kazni,stroške odvetnikov, stroške notarjev, stroške 
cenilcev in sodnih izvedencev, nakup računalnikov in programske opreme ter nakup drugih 
osnovnih sredstev občinske uprave. 
 
040601 – Stroški dela občinske uprave 
 
Na dan 31.12.2014 je bilo v občini  zaposlenih 7 javnih uslužbencev. 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, sredstva za jubilejno nagrado, sredstva za prispevke zaposlenih ter premijo za 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. V letu 2014 je bil ta odhodek z veljavnim 
proračunom planiran v višini 178.950  EUR,  dosežen pa v višini 170.989,02 EUR oziroma 
92,9 %.   
 
040620 – Materialni stroški občinske uprave 
 
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,  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, stroški konferenc in 
seminarjev, plačila po pogodbah o delu in dela preko študentskega servisa ter članarine. V letu 
2014 smo planirali odhodke v višini 59.923,72 EUR, realizirani so bili v višini 53.801,95 
EUR oziroma 89,8 %  planiranega.  
 
040640  -  Odškodnine in kazni 
 

V postavki odškodnine in kazni smo planirali odškodnino zaradi sodnih postopkov in druge 
odškodnine in kazni. V prvem polletju leta 2014 so se iz te postavke namenila sredstva za 
pokrivanje obveznosti iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča Gornja Radgona, opr.št. 0277 I 
28/2013, z dne 11.4.2013, ki je bil izdan na predlog upnika Jožeta in Marije Forjan, zoper 
dolžnika Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, zaradi izterjave 112.854 EUR, za rekonstrukcijo  JP 
888360, odsek 388060 Selišči – Petric. Iz te postavke so bila črpana tudi sredstva za povračilo 
odvetniških in sodnih stroškov Forjan Jožetu, v višini 1.082,91 EUR in Čuček Janezu (sodba 
Višjega sodišča v Mariboru opr. Št. I Cp 1131/2013, z dne 04.03.2014), v višini 2.333,48 
EUR.  

Iz  te postavke je bila  plačana tudi  denarna kazen za vaški vodovod Rožički Vrh, ki jo je 
izrekel Zdravstveni inšpektorat RS, ker občina ni vzpostavila HACCP sistema in stalnega 
nadzora v oskrbi s pitno vodo,  v skupni višini 2.000 EUR. 

 
040640  - Stroški odvetnikov 
 

V letu 2014 smo iz te postavke pokrivali stroške odvetnika, ki nas je zastopal  v tožbi zoper 
DARS glede rodovitne prsti. Za ta namen je bilo porabljenih 6.224,19 EUR.  
   
040641 – Stroški notarjev  
 
V okviru te postavke so zajete notarske storitve  povezane s prenosi zemljišč občinskih cest 
ter  overitve podpisov. V letu 2014 smo v ta namen porabili 717,86 EUR . 
 
040642 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev 
 
Pred prodajo nepremičnin v lasti občine mora sodno zapriseženi cenilec opraviti  cenitev. V 
letu 2014  so bila opravljene naslednje cenitve: 

- Cenitev zemljišča na parc. štev. 317/2, k.o. Trebegovci z zgradbo nekdanje stare 
osnovne šole v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 

- Cenitev zemljišča na parc. št. 150/5 , k.o. Sovjak v lasti občine in Domajnko Jožefe, 
- Cenitev nepremičnin in zemljišča parcel. štev. 50/3 Rožički Vrh in parc. štev. 218/2, 

k.o. Grlava, 
- Dopolnitev in valorizacija cenitev stavnega zemljišča k.o. Rožički Vrh, k.o. Stanetinci, 

k.o. Jamna, stanovanja št. 3 v zgradbi 379, k.o. Jamna, nepremičnine v k.o. Selišči ter 
nepremičnina v Stanetincih, par.št. 173/2 in  

- Cenitev nepremičnine v lasti Voglar Frančiške, Dragotinci 9 – domska oskrbovanka. 
 
Za ta namen smo v letu 2014 porabili 1.911,66  EUR. 



 
040660- Nakup računalnikov in programske opreme 
 
V letu 2014 je bil nabavljen računalnik za finance, tiskalnik v tajništvu ter računalnik za 
župana. Nabavljena je bil tudi program Coreldraw Graphics za pripravo in obdelavo fotografij 
ter programska oprema za finance –  poslovanje V3.  
 
040661 – Nakup drugih osnovnih sredstev 
 
V letu 2014 je bila nabavljena arhivska omara za tajništvo, v vrednosti 232,29 EUR.  
 
 
06039002 – Razpolaganje   in   upravljanje  s  premoženjem   potrebnim  za     delovanje 
                   1.376,56 EUR  

          Plan =     2.000 EUR 
040630 – Tekoče vzdrževanje  občinske zgradbe 
 

Iz te  postavke smo v letu 2014 pokrivali stroške tekočega vzdrževanja  (gre za manjša 
popravila  v občinski zgradbi, pregled gasilnih aparatov, nastavitev golilnika …), v skupni 
višini 1.376,56  EUR. 

 
07 OBRAMBA 
 
To področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in 
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Pri delovanju in financiranju tega področja 
proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom ter Zakon o gasilstvu. 
 
0703 –  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Ta program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programa varstva pred požarom. 
 
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč           1.757,02EUR 
          Plan =   6.495 EUR 
 
040701  - Zaščita in reševanje 
 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba civilne zaščite, za 
usposabljanje enot in služb civilne zaščite. Sredstva se namenijo tudi  za opremljanje enot in 
služb civilne zaščite, ter za vzdrževanje osebne zaščitne opreme, ter za ostale stroške 
delovanja služb CZ.  V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini 6.899 EUR, 
porabljena pa so bila v višini 1.757,02 EUR in sicer za izplačilo sejnine članom štaba CZ in  
nadomestila za izgubljeni dohodek trem članom CZ, ki so se konec leta 2013 udeležili 
dvodnevnega  usposabljanje »Nalezljive bolezni«. Plačan je bil najem prostora v GD Sv. Jurij 
ob Ščavnici za skladišče CZ za leto 2014, v višini 900 EUR.  Nabavljena pa je bila tudi UV 
folija.  Za ta namen  je bilo skupaj porabljenih  1.757,02 EUR. 



 
070390002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                      72.935,92EUR 
                    Plan =  72.936 EUR 
040710 – Protipožarna varnost 
 
V okviru protipožarne varnosti se financira dejavnost 9. prostovoljnih gasilskih društev ter 
skupni dogovorjeni program UO in poveljstva GZ.  Sredstva se namenjajo za izobraževanje in 
zdravniške preglede, za strokovno gasilsko literaturo, za občinska gasilska tekmovanja in 
letne preglede, za zavarovanje operativnih in mladinskih enot ter gasilskih vozil, za program 
za člane in mlade gasilce, za strokovne naloge poveljstva GZ (mesec požarne varnosti, 
strokovna ekskurzija, florjanovo, seminarji, posveti, vaje , materialni stroški , potni stroški...),  
za stroške intervencij, popravil, vzdrževanja  in stroške goriva GVM, GVC in MB , za stroške 
UO in poveljstva – nagrada funkcionarju,. V letu 2014 je bilo v skladu s pogodbo  v ta namen  
nakazanih 39.999,96 EUR. 
 
040711 – Gasilska zveza Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
Za delovanje Gasilske zveze Sv. Jurij ob Ščavnici je bilo v letu 2014 iz proračuna občine Sv. 
Jurij ob Ščavnici namenjenih 6.999,96 EUR. 
 
040712 – Požarna taksa 
 
Požarna taksa so namenska sredstva, ki jih nakazuje na račun občine republiški odbor za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V letu 2014 je bilo iz tega naslova  zbranih 6.870 
EUR, ki so bila v celoti nakazana GZ Sveti Jurij ob Ščavnici. 
 
 
040713 – Požarna taksa za preteklo proračunsko leto   
 
Ker smo v letu 2013 nakazali 66 EUR manj sredstev kot jih je nakazal republiški odbor za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, je bilo potrebno ta sredstva zagotoviti in nakazati v 
letu 2014. 
 
040750 – Nakup gasilskih vozil in opreme  
 
V letu 2014 smo iz občinskega proračuna sofinancirali nabavo gasilskega vozila GV-1 s 
prikolico za gasilsko opremo za Prostovoljno gasilsko društvo Dragotinci, ki je na podlagi 
sklepa o kategorizaciji gasilskih enot v občini Sveti Jurij ob Ščavnici  št. 22200-00002/2004, z 
dne 02.04.2004, razporejeno v I. kategorijo gasilskih enot. Celotna vrednost gasilskega vozila 
s prikolico je bila 35.000 EUR. Od tega je občina sofinancirala 14.000 EUR, 5.250 EUR so 
bila sredstva požarne takse, razliko v višini 15.750  EUR pa je zagotavljalo PGD Selišči – 
Kupetinci. 
.   
040751 – Sofinanciranje investicij gasilskim društvom 
 
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 so predvidena tudi sredstva za  
sofinanciranje investicij gasilskim društvom, v višini 5.000 EUR. Sredstva so se, na osnovi 
sklepa organa Gasilske zveze Sveti Jurij ob Ščavnici, nakazala GZ Sveti Jurij ob Ščavnici za  
investicije v gasilke domove  devetih gasilskih društev .  



 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
To področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 
vspodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb. 
Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
 
1003 – Aktivna politika zaposlovanja 
 
10039001 –Povečanje zaposljivosti             36.500,67 EUR 

           Plan =  39.567 EUR 
   
041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del 
 
Konec leta  2013 se je  Občina  Sveti Jurij ob Ščavnici prijavila na javni razpis Zavoda RS za 
zaposlovanje  za izbor programov  javnih del  v RS za leto 2014 z nazivom Urejanje in 
vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Program je bili odobreni za vključitev treh 
javnih delavcev z II. stopnjo izobrazbe, za obdobje 01.02.2014-31.12.2014. 
 
Ta postavka obsega izdatke za plače, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
prevoza na delo in iz dela ter plačilo prispevkov za zaposlene v programu javnih del.  Za ta 
namen smo v letu 2014 porabili 36.064,70 EUR.  
V tej postavki je zajeto tudi sofinanciranje javnih del društvom  in zavodom.  Kot  naročnik 
javnega dela pokrivamo razliko do minimalne plače in regres za letni dopust. V letu 2014 smo 
sofinancirali javna dela  Ribiški družini Gornja Radgona, Turističnem društvu Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Območnemu združenju RK Gornja Radgona  ter  Domu starejših občanov Gornja 
Radgona v skupni višini 8.190,09 EUR. 

 
041002 – Drugi stroški za zaposlene v programu javnih del 
  
Ti stroški obsegajo zdravniške preglede zaposlenih v programu javnih del, povračilo stroškov 
prevoza na izobraževanje in ostalih prevozov, zaščitna sredstva za zaposlene v programu 
javnih del,  kot so zaščitna obleka, obutev,  rokavice … V ta namen smo z veljavnim  
proračunu planirali  sredstva v višini  945 EUR,  realizirana pa so bila v višini 435,97 EUR 
oziroma 46,1 % planiranega. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje 
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo 
(gozdna infrastruktura) in ribištvo. Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske 
porabe je potrebno upoštevati Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o 
zaščiti živali, Zakon o gozdovih ter Zakon o lokalni samoupravi. 
 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 



 
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu         1.263,63  EUR 

           Plan =  4.000 EUR 
041101 –  Subvencije v kmetijstvu  
 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je bil v mesecu novembru 2014 izveden javni 
razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij zavarovanja živali za primer izgube 
živali, ki jo povzročijo bolezni v letu 2014. Podpora občine za kritje izgub pri živalih znaša 
razliko do 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Skupaj s sredstvi 
sofinanciranimi s strani države, pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije. 
Štirinajstim vlagateljem so bila dodeljena sredstva v skupni višini 1.263,63  EUR.  
 
11029002   Razvoj in prilagajanje podeželskih območij        229.482,01 EUR 

          Plan = 230.323 EUR  
041105  – Delovanje LAS 
 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja in izvedbe projektov lokalne 
akcijske skupine LAS Prlekija. 

Na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in o delovanju LAS Prlekija, ki jo je podpisalo 
11 občin Prlekije in zainteresirana društva ter posamezniki, so se občine obvezale, da bodo v 
občinskih proračunih zagotovile ustrezni znesek za sofinanciranje delovanja LAS Prlekija. 
LAS Prlekija je del sredstev za delovanje pridobila na podlagi prijave na razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V skladu s pogodbo je bilo, v letu 2014,  Prleški razvojni agenciji za delovanje programa LAS 
nakazanih 960,29 EUR. 
 
041120 – Sofinanciranje društev na področju kmetijstva 
 
Konec leta  2014 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje delovanja društvene dejavnosti 
na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva so bila z javnim razpisom 
dodeljena šestnajstim društvom v skupni vrednosti 6.999,990 EUR.  Sredstva smo nakazali: 
 

- Društvu podeželske mladine Sv. Jurij ob Ščavnici             1.125,58 EUR         
- Društvo podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici                         1.179,28 EUR 
- Čebelarskemu društvu Sv. Jurij ob Ščavnici      696,85 EUR 
- Društvo ljubiteljev vin in narave                   542,34 EUR 
- Društvu rejcev drobnice Pomurja         94,59 EUR 
- Prašičerejskemu društvu  Gornja Radgona      100,90 EUR 
- Društvu za medseb. pomoč – strojni krožek Ljutomer – Križevci               145,05 EUR 
- Združenju za medsebojno pomoč, strojni krožek Gornja Radgona   186,04 EUR 
- Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Kapela         163,96 EUR 
- Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric    794,59 EUR 
- Društvo vinogradnikov Mala Nedelja      561,26 EUR 
- Govederejsko društvo lisaste pasme Ljutomer-Križevci    154,50 EUR 
- Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona     151,35 EUR 
- Društvo vinsko turističnih cest Srednje Slovenskih goric      81,98 EUR 
- Kasaški klub Ljutomer                1.021,62 EUR 



 
041115 – Obnova vaških domov 
 
Ta postavka vključuje Obnovo večnamenskih zgradb za medgeneracijsko druženje skupnega 
pomena Občine Sveti Juri ob Ščavnici. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je v mesecu januarju 
2013 prijavila na razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 
v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007- 2013, z vlogo, ki zajema 
obnovo 5 (petih) vaško gasilskih domov, in sicer: Dragotinci, Kraljevci- Kočki Vrh, Rožički 
Vrh- Stanetinci, Slaptinci in Stara Gora. V mesecu avgustu 2013 smo prejeli pozitivno 
Odločbo o pravici do sredstev s strani RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja), v višini do 115.395,62 EUR. Obnova se je začela 
izvajati v začetku leta 2014. V mesecu decembru 2013 je bilo izvedeno javno naročilo 
»Obnova večnamenskih zgradb za medgeneracijska druženja skupnega pomena v Občini Sveti 
Jurij ob Ščavnici« za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Pogodba z izbranim izvajalcem del 
Knuplež d.o.o. je bila podpisana v mesecu februarju 2014. Dela so se izvedla v skladu s 
finančnim in časovnim okvirom. Dne 11.06.2014 je bil podpisan primopredajni zapisnik med 
investitorjem, izvajalcem in nadzornikom Progrin d.o.o. Dne 08.08.2014 je Občina Sveti Jurij 
ob Ščavnici na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovala zahtevek za 
izplačilo sredstev v skladu z 8. Javnim razpisom, iz naslova Ukrepa 322 Obnova in razvoj 
vasi. Dne 11.11.2014 in 12.11.2014 je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, izpeljana kontrola na kraju 
samem- Ukrep 322. Dne 15.12.2014 je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela 
odločbo, s katero se je ugodilo izplačilo sredstev, v višini 101.691,92 EUR. Celoten projekt je 
bil zaključen zelo uspešno, saj se je zavrnil le zanemarljiv znesek, in sicer v višini 1.749,12 
EUR. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je sredstva na podlagi odločbe na svoj račun prejela dne 
23.12.2014. Vsa društva, ki so sodelovala v projektu, so svoje plačilne obveznosti do 
investitorja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici poravnala v celoti, razen PGD Rožički Vrh- 
Stanetinci, ki pa mora svojo obveznost, v skladu s pogodbo izpolniti najkasneje do 
30.06.2015, in sicer v višini 15.500,00 EUR. 
 
041116 – Pridobitev uporabnega dovoljenja - vaški domovi 
 
Na 30. redni seji OS, dne 22. januarja 2014, ko je bilo drugo branje proračuna občine je bil 
vložen amandma svetnika, v katerem je predlagal, da vsako društvo, ki je lastnik vaškega 
doma, ob pridobitvi in predložitvi uporabnega dovoljenja na sedež občine, dobi v letu 2014 
sredstva v višini 4.400 EUR. Amandma je bil sprejet. V letu 2014 so si sredstva iz tega 
naslova pridobila štiri PGD in sicer: 

- PGD Dragotinci, 
- VRŠD Kraljevci – Kočki Vrh, 
- PGD Stara Gora in  
- PGD Slaptinci. 

 
041221 – Obramba pred točo 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je z Letalskim centrom Maribor sklenila pogodbo o 
združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo za leto 2014. Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici zagotavlja sredstva v deležu 1,78 %. Delež je bil določen glede na površino – 
velikost občine. V letu 2014 smo za ta namen nakazali 2.761,20 EUR. 



1103  Splošne storitve v kmetijstvu  
 
Ta glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za 
varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
 
11039002  Zdravstveno varstvo rastlin in živali                         3.051,72 EUR  

Plan =   3.090 EUR 
041110 -  Zavetišče za zapuščene živali 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima z  podjetjem Mala hiša d.o.o. iz Moravskih Toplic 
podpisano pogodbo o zagotavljanju izvajanja oskrbe in namestitve zapuščenih živali za 
področje občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Po tej pogodbi občina mesečno plačuje najem  enega 
boksa, v višin 180,11 EUR ter oskrbovalni dan za oskrbo najdene živali iz območja občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 smo za najem boksa nakazali 2.161,32 EUR. Za oskrbo 
treh psov pa je bilo v letu 2014 porabljenih 710,29 EUR.   
 
1104 – Gozdarstvo 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje godne infrastrukture. 
 
110490001 Vzdrževanja in gradnja gozdnih cest                      10.217,00 EUR 

Plan = 10.217 EUR 
041140 – Vzdrževanje gozdnih cest 
 
Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter 
so sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so javnega značaja. 
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 
30/93, 13/98-odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07) zagotavljajo 
lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin, katerih višino predpiše Vlada Republike 
Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest in jih za 
vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov. 
Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti. Sredstva pristojbin pa mora lokalna 
skupnost nameniti izključno vzdrževanju gozdnih cest. 
 
Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira organ, pristojen za odmero, pobiranje 
in izterjevanje davkov, na način, določen za davek od dohodka iz kmetijstva. Za odmero, 
plačevanje in vračanje pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje in 
druga vprašanja postopka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.  
 
Tako je bil v letu 2014 direktni prihodek v proračun iz naslova pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest 5.889,52 EUR ter prihodek iz naslova ministrstva v znesku 2.757,25 EUR. V 
skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 pa je v 23. členu bilo določeno, da je potrebno koncesijsko dajatev iz koncesije za 
izkoriščanje gozdov (o tej koncesiji govori Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS) 
v letih 2014, 2015  in 2016 nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo 
gozdov. V letu 2014 je bil prihodek iz tega naslova v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 1.316,55 
EUR. 
 



Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa 
vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo.  
 
Izvajalca vzdrževanja gozdnih cest za tekoče leto občina izbere po postopku zbiranja ponudb. 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe izvaja predstavnik Zavoda za gozdove. 
V letu 2014 je vzdrževanje gozdnih cest izvedelo podjetje PGM Močnik d.o.o..  Za ta namen 
smo v proračunu  leta 2014  porabili 10.217 EUR. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
To področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, 
železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Pri delovanju in 
financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o javnih cestah, 
zakon o varnosti cestnega prometa, zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o 
železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah in Zakon o 
letalstvu. 
 
1302  - Cestni promet in infrastruktura 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno 
razsvetljavo. 
 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest       202.535,41 EUR 

          Plan = 164.720 EUR 
041301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

To področje spada med obvezne gospodarske javne službe občine. Urejata ga Zakon o javnih 
cestah in občinski Odlok o občinskih cestah ter iz teh predpisov izhajajoči pravilniki. 
Občinske ceste so tako enakovredni del celovitega državnega cestnega omrežja in tako 
podležejo tudi vsem predpisom, ki zadevajo varnost v cestnem prometu. Zato je vzdrževanje 
in upravljanje občinskih cest odgovorna in zahtevna naloga občine. Na postavki se zagotovijo 
sredstva za letno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih občinskih cest, ter objektov za 
odvodnjavanje. 

V letu 2012 je bila Cestno podjetje Murska Sobota d.d. podeljena koncesija za izvajanje 
obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske 
službe na občinskih cestah za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za leto in pol.  
 
Vzdrževanje občinskih cest se izvaja v skladu z letnim programom. V letu 2014 je bilo za 
namene rednega vzdrževanja občinskih cest planiranih 140.000 EUR, porabljenih pa 
132.966,91 EUR. 
 
041302 – Zimska služba na občinskih cestah 
 
Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba obsega sklop 
dejavnosti in opravil,  potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa 
v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled 
idr.) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo. 



Zimska služba se izvaja v skladu z določili Zakona o cestah ZCes-1 (Ur. list RS št.109/2010), 
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 
cest (Ur. list RS št. 62 z dne 11.9.1998) ter Plana izvajanja zimske službe v občini Sveti Jurij 
ob Ščavnici.  
 
Za potrebe izvajanja zimske službe je bilo v letu 2014 planiranih 124.220 EUR,  porabljenih 
pa 69.568,50  EUR oziroma 99 % planiranega. 
 
041303 – Drugi stroški tekočega vzdrževanja 
  

Na postavki se zagotovijo sredstva za izvajanje drugih nalog s področja vzdrževanja občinskih 
cest, vodenje banke cestnih podatkov… V letu 2014 sredstva v ta namen niso bila koriščena. 

 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                    98.746,99 EUR 

          Plan = 107.233 EUR 
 
041330 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
 
Ta postavka vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. V letu 2014 ni bila 
izvedena nobena rekonstrukcija ceste. Izvedeno je bilo le investicijsko vzdrževanje občinskih 
cest. Izvajalo se je na podlagi letnega programa, ki ga pripravi pristojna komisija. Občinska 
uprava je izvedla postopek javnega naročila na podlagi katerega izbere najugodnejšega 
izvajalca. 
V letu 2014 je, kot najugodnejši ponudnik, dela izvajalo Cestno podjetje Murska Sobota. 
Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem je izvajalo podjetje Progrin d.o.o.. V ta namen so 
bila porabljena 98.746,99 EUR. 
Hkrati pa se je iz postavke investicijsko vzdrževanje občinskih  cest financirala izvedba 
odvodnjavanja v Kutincih (zadeva Čuček), v skladu s sodbo Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti opr.št. P 1/2010, z dne 17.07.2013, v višini 3.989,40 EUR. 
 
041342 – Priprava projektne dokumentacije  
 
Na omenjeni postavki se zagotavljalo sredstva za pripravo načrtov, projektne in druge  
dokumentacije.  
V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini 3.233 EUR, ki niso bila koriščena. 
 
13029004  Cestna razsvetljava                   13.133,37 EUR 

Plan = 14.500 EUR 
041310 – Javna razsvetljava 
 
Na območju občine je javna razsvetljava  v Sv. Juriju ob Ščavnici, na Jamni,  na Stari Gori, v 
Bolehnečicih, v Slaptincih in na Čakovi. V letu 2014 so bili izdatki za porabo električne 
energije in omrežnino za javno razsvetljavo 11.995,93 EUR. 
 
041315 – Javna razsvetljava 
 
Za tekoča vzdrževalna dela  na javni razsvetljavi in upravljanje z javno razsvetljavo je bilo v 
letu 2014 porabljenih 1.137 EUR. 



 
14 GOSPODARSTVO 
 
To področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanja in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma in gostinstva. Pri 
delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o 
razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških 
napravah za prevoz oseb ter Zakon o lokalni samoupravi. 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 
 
14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva            4.362,34 EUR 

Plan =   5.503 EUR 
 
041420 – Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici je osrednji nosilec turizma v občini. Za njegovo 
delovanje smo v letu 2014 namenili sredstva v višini 1.950 EUR,  ki so bila v celoti nakazana 
turističnem društvu.  
 
041421 – TIC Sveti Jurij ob Ščavnici 
 

Občinski Sveti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 28. redni seji, dne 09.10.2013, sprejel 
Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. V ta 
namen so bila planirana sredstva v višini 1.350 EUR, porabljena po so bila v višini 489,30 
EUR za izdelavo označevalnih tabel na učni poti »Odkrivajmo biotsko raznovrstnost kraja. 

 
041422 – Pomurska turistična zveza 
 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je preteklih letih sofinancira delovanje Pomurske turistične 
zveze, katera nudi informacije o letovanju v zdraviliščih, gostiščih in turističnih kmetijah ter 
znamenitostih, rekreaciji, izletih in prireditvah v Pomurju. V letu 2014 smo v ta  namen imeli 
planirana sredstva v višini 350 EUR.  V letu 2013 je bila podpisana pogodba s Pomursko 
turistično zvezo, vendar sredstva v letu 2013 niso bila nakazana, zato so bile obveznosti iz 
pogodbe poravnane v letu 2014. V letu 2014 pogodba z zvezo ni bila podpisana. 

 
041424 – Društvo VTC 13 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je ustanoviteljica in članica  Društva VTC 13. Za ta namen 
smo imeli v letu 2014 planirana sredstva v višini 280 EUR. Ker zahtevka nismo prejeli, 
sredstva niso bila nakazana.   
 
 
 
 



041550 – Regionalna razvojna agencija Mura 
 

Proračunska sredstva za leto 2014 so bila  namenjena za financiranje izvajanja dejavnosti 
RRA Mura v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Regionalne razvojne agencije 
Mura. RRA Mura in njene naloge: 

1. Gospodarski razvoj  

S podjetji v regiji sodeluje pri vzpostavljanju tehnoloških in razvojnih centrov, malim in 
srednje velikim podjetjem nudi finančne spodbude, informacijske in svetovalne storitve, 
spodbuja razvoj podjetništva na podeželju in privablja direktne investicije v regijo. 

2. Socialni razvoj 

V sodelovanju z univerzami skrbi za vzpostavitev visokošolskih programov v regiji. 
Perspektivnim kadrom in mladim strokovnjakom zagotavlja finančno ter svetovalno podporo 
in jim omogoča sodelovanje s podjetji, hkrati pa spodbuja integracijo najbolj ranljivih skupin. 

3. Razvoj regionalne infrastrukture 

Prizadeva si za prilagajanje prometnih povezav potrebam gospodarstva. Sodeluje pri razvoju 
gospodarske, informacijske in komunalne infrastrukture ter spodbuja razvoj turistične 
infrastrukture in dostopnost podeželja.  

4. Okolje in prostor 

Podpira zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske raznovrstnosti in krajinsko pestrost. 
Javnosti osvešča o posledicah poseganja v okolje in prostor in spodbuja reševanje problemov 
z vidika kakovosti življenja.  

5. Razvoj podeželja 

Ustvarja pogoje za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Povezuje 
pridelovalno in predelovalno dejavnost v regiji ter spodbuja uveljavitev zdrave hrane in 
kreiranje blagovnih znamk z geografskim poreklom. 

6. Mednarodno sodelovanje 

Vključuje se v programe EU za čezmejno in transnacionalno sodelovanje. Pospešuje 
vzpostavitev mednarodnih mrežnih struktur in spodbuja vpetost Pomurja v mednarodne 
projekte . 

V ta namen smo imeli v proračunu planirana sredstva v višini 1.573 EUR, ki so bila nakazana 
RRA Mura. 

 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
To področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine. Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno 
upoštevati Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah ter 
Zakon o ohranjanju narave. 
 
 



1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno 
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 
 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki                 4.536,98 EUR 

          Plan =   12.072 EUR 
 
041510 – Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci  
 

Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci poteka na podlagi Medobčinske pogodbe o 
sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 
pomurskih. Trenutno se izvaja  II. faza izgradnje centra v skladu s projektno dokumentacijo in 
investicijskim programom. Občina Sveti Jurij sofinancira investicijo v deležu 1,612 %. V letu 
2014 smo imeli v ta namen z veljavnim proračunov planirana sredstva v višini 7.922 EUR, 
zaradi zmanjšane dinamike gradnje  so bila  porabljena sredstva le v višini 3.779,94 EUR. 

 
041511 – Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci - taksa  
 
Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bil do leta 2013 namenski 
prihodek občine. V mesecu maju 2013 je bila izdana odločba ustavnega sodišča, ki določa, da 
prihodek iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pripada občini 
v kateri je odlagališče in se odpadki odlagajo, ne pa občini, kjer odpadki nastajajo. 
Za ta namen smo imeli v letu 2014 planirane prihodke v višini 2.650 EUR, ki, zaradi zgoraj 
navedenih razlogov, niso bili realizirani. 
 
 
041512  – Sanacija odlagališča Hrastje Mota 
 
Projekt zapiranja odlagališča je v teku. Sanacija odlagališča Hrastje Mota, oziroma aktivnosti 
povezane z odločbo o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Hrastje Mota št.: 35468-
8/2003-37, z dne 13.04.2011 kot so: vzdrževanje in varovanje zaprtja odlagališča, izvajanje 
meritev, redni pregledi stanja, izdelava letnih poročil). Aktivnosti na podlagi vsakoletnega 
pisnega dogovora vodi upravljalec odlagališča Saubermacher Slovenija d.o.o. s katerim 
občine solastnice sklene jo letno pogodbo. Za sanacijo odlagališča so zadolženi vsi lastniki 
odlagališča. Delež Občine Sv. Jurij ob Ščavnici pri sanaciji odlagališča je 3,34 %.   V letu 
2014 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 757 EUR. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo                   11.598,27 EUR 

          Plan = 148.441 EUR 
041520 – Ravnanje z odpadno vodo 
 
Postavka ravnanje z odpadno vodo je bila z veljavnim  proračunom  za leto 2014 planirana v 
višini 3.913 EUR, realizirana pa v višini 2.943,67 EUR oziroma 75,2 % planiranega. 
Obsegala je provizijo za pobiranje takse za obremenjevanje voda v višini 1.513,64 EUR, 
izvajanje javnih pooblastil za odvajanje in čiščenje, ki ni bila realizirana in storitve javne 
službe odvajanja in čiščenja (vodenje katastra, izdajanje soglasij…), v višini 47,02 EUR ter 
sredstva za pokrivanje neizterljivih okoljskih dajatev 1.207,41 EUR.  



 
041525 -  Sofinanciranje malih čistilnih naprav 
 
V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je po primerjavi finančnih okvirjev različnih 
variant izkaza, da v določenih naseljih v občini ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema, 
ampak je najbolj smiselno, da objekti svoje komunalne odpadne vode odvajajo preko  
individualnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti 
praznjenje. V tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje 
individualnih čistilnih naprav na teh območjih. V letu 2011 je bil sprejeti Pravilnik o dodelitvi 
sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici  (Uradni list RS, 
št. 97/2011) in tako je bil na njegovi podlagi tudi v letu 2014 izveden javni razpis za 
sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva iz tega naslova 
so bila dodeljena osmim upravičencem, v skupni višini 6.400  EUR. 
  
041532 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode 
 

Iz omenjene postavke se financira izvedba storitev in gradenj povezanih z gradnjo javne 
fekalne kanalizacije na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici kjer je predvidena gradnja 
javne kanalizacije. V letu 2014 smo imeli za ta namen predvidena sredstva v višini 134.000 
EUR in sicer 34.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda, 100.000 EUR pa za izgradnjo kanalizacije na Ivanušovem bregu. 

Sredstva v višini 1.726,00 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. 
Preostali del je ostal neporabljen saj so se aktivnosti pomaknile v leto 2015. 
 
041533 – Investicijsko vzdrževalna dela v odvajanje in čiščenje odpadne vode 
 
S prerazporeditvijo proračunske rezervacije je bila oblikovana nova postavka in sicer 
investicijsko vdrževalna dela v odvajanje in čiščenje odpadnih vod. V letu 2014 je prišlo do 
kraje litoželeznih pokrovov na kanalizaciji, nabaviti in montirati je bilo potrebno nove, za kar 
smo porabili 528 EUR. Gradnja Objektov za odvajanje in čiščenje odpadne vode je v teku in 
le-ti niso predani v poslovni najem izvajalcu javne službe, zato je sredstva za vzdrževalna dela 
potrebno zagotavljati v proračunu. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
      DEJAVNOST 
 
To področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v 
prostoru (stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost). 
Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati 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 varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih 
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski 
zakon ter Zakon o stavbnih zemljiščih. 
 
 
 



1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
  
Ta 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           3.977,20 EUR 

Plan =   4.000 EUR 
041605 – Priprava podatkov za register nepremičnin 
 

Občina je dolžna v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin,  Uredbo o 
določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za 
pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin in Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo 
stavb Geodetski upravi RS enkrat letno sporočati podatke o namenski rabi zemljišč in 
zemljišč za gradnjo stavb v register nepremičnin, za namen odmere davka na nepremičnine. 
Podatki o namenski rabi zemljišč so znani iz prostorskih aktov, z evidenco zemljišč za 
gradnjo stavb pa občina ne razpolaga, zato jo bo treba ustrezno pripraviti. Za ta namen smo v 
letu 2014 porabili 3.977,20 EUR. 

 
16029003  Prostorsko načrtovanje             12.736,80 EUR 

Plan = 12.737 EUR 
041601 – Prostorsko planiranje SPRO, PRO 
 
Proračunska postavka zajema izvajanje pogodbe za izdelavo Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (OPN) (Pogodba z izvajalcem ZEU Murska Sobota d.o.o., z 
dne 31.7.2008, v skupni vrednosti 46.320,00 € - delno realizirano). Izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za predvideno območje Poslovno obrtne cone Grabonoš in 
morebitnih dodatnih gradiv v postopku sprejemanja OPPN, ki jih lahko zahtevajo nosilci 
urejanja prostora, vendar jih pred pridobitvijo 1. mnenja ni mogoče natančno predviditi 
(strokovnih podlag, okoljskega poročila, itd.). V ta namen so bila v letu 2014 porabljena 
sredstva v višini 12.736,80 EUR. 
 
1603 – Komunalna dejavnost 
  
Ta 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          1.326.085,70 EUR 

       Plan = 2.645.082 EUR 
041609 – Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja  
 
Izvajalec javne službe vzdržuje objekte in  opremo javnega hidrantnega omrežja, 
priključenega na javni vodovod, ter zagotavlja vodo za primer požara in gasilske vaje, za 
preprečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov skupne rabe na območju občine, kjer 
izvaja javno službo. 
Izvajalec javne službe mora vsako leto izvesti kontrolo in funkcionalni preizkus hidranta, ga 
ponovno plombirati na izpustnih mestih in izdelati poročilo. 
Iz omenjene postavke se financira tako meritve ustreznosti hidrantov kot tudi njihovo 
popravilo. 



V letu 2014smo za ta namen imeli planirana sredstva v višini 9.000 EUR, porabljena so bila v 
višini 8.391,51 EUR. 
 
041611 – Obveznosti iz naslova vaških vodovodov 
 
V tej postavki so zajeti stroški analiz vode vaških vodovodov, vodno povračilo na podlagi 
izdanih vodnih dovoljenj občini  za vaški vodovod Grabonoš in upravljanje le tega s strani JP 
Prlekija d.o.o. (odgovorna oseba, HACCP) . Za na namen so bila v letu 2014 porabljena 
sredstva v skupni vrednosti 7.838,24 EUR.  
 
041613 – Oskrba s pitno vodo  
 
Sredstva se namenijo za financiranje drugih storitev, povezanih z izvajanjem obvezne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ne spadajo v obseg storitev javnih služb. Te 
storitve so predvsem, vodenje katastra javne infrastrukture ter druge storitve po naročilu 
občine. Navedene storitve izvaja praviloma izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo Javno podjetje 
Prlekija d.o.o. V letu 2014 je bilo v ta namen porabljenih  991,94 EUR.  
 
041622 – Investicije v vodooskrbo  
 
Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za nakup opreme na področju vodooskrbe in 
investicije na področju vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici. 
V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini 2.000 EUR, ki niso bila koriščena. 
 
041624  – Investicije v javni vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici 
 

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje gradenj, storitev in nabave opreme na 
objektih javnega vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici skladno s predlogi izvajalca javne službe. 
Gradnje pomenijo predvsem izvedbo prevezav in preureditev za povezavo starega in novega 
vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici in z njimi povezane storitve, izvedbo priključnih mest, 
prevezavo uporabnikov na nov sistem, izvedbo glavnih merilnih mest, kar je povezano z 
prevzemom vaških vodovodov. Tako so bile v letu 2014 izvedena priključna mesta v Sovjaku 
v skupnem znesku 4.598,47 EUR in investicijsko-vzdrževalna dela na vodovoda Sveti Jurij ob 
Ščavnici (zamenjava pokrovov v Terbegovcih, Brezju in na Jamni, zamenjava kompresorjev 
in dotrajanih delov na črpališču Žihlava in Terbegovci), v skupnem znesku 1.536,28 EUR. 

 
041625  – Investicije vodooskrba Pomurja – sistem C 
 
Zaradi celovitega pristopa k zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju 
občine ta postavka vključuje izgradnjo pretežnega dela vodovodnega omrežja (primarnega in 
sekundarnega). Investicija v samo izgradnjo se je pričela konec leta 2013. Ker je izgradnja 
vključena v projekt vodooskrbe Pomurja, C sistem, aktivnosti potekajo od leta 2008 le na 
nivoju projektiranja, vodenja koordinacije in priprave investicijske dokumentacije v 
sodelovanju z ostalimi udeleženci v projektu na vseh nivojih, vključno z Ministrstvom za 
okolje, je predviden le plačilo koordinacije. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici z ozirom na 
predvidene dolžine cevovodov projekt financira v različnih sporazumno dogovorjenih deležih 
z ozirom na njihovo funkcijo in planirano porabo. Tako je projekt po posameznih postavkah 
realiziran kot sledi:  



- vodenje investicijskih poslov v deležu 20,65 %. Ta postavka po zaključnem računu za leto 
2014 obsega obveščanje in informiranje javnosti, v višini 1.100,59 EUR,   

- izgradnjo sistema C, v višini 1.182.630,06 EUR,  
- odkupe zemljišč, v višini 294 EUR,  
- nadzor nad izgradnjo, v višini 41.941,53 EUR,  
- investicijski inženiring, v višini 11.022,48 EUR,  
- pripravo projektne dokumentacije, v višini 13.710,93 EUR  
- druge storitve in dokumentacijo povezano s sistemom C vključno z vodenjem projekta s 

strani Občine Ljutomer, v višini 26.092,98 EUR.  
Za celoten projekt vodooskrbe Pomurja – sistem C smo v letu 2014 namenili 1.276.793 EUR. 
Realizacija investicije je ob zaključku leta čez 90%. 
 
041626  –  Izvajanje javnih pooblastil – vodooskrba 
 

Sredstva se namenijo za financiranje storitev izvajanja javnih pooblastil (projektni pogji, 
soglasja, …), ki jih izvaja Javno Podjetje Prlekija d.o.o. na podlagi odloka in sklenjene 
pogodbe. Realizacija v letu 2014 je bila 1.417,88  EUR. 

 
041628  – Storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokrivanja v ceni 
 

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev, ki nimajo pokrivanja v ceni. Z 
prevzemom vodovodov mora izvajalec javne službe opravljati vse storitve, ki so predpisane in 
tudi potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo. Ker obstoječa veljavna cena 
ne pokriva vseh stroškov, ki jih ima izvajalec javne službe z opravljanjem storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo na območju občine, je zato potrebno v proračunu zagotavljati 
razliko - dodatna sredstva. 

Za subvencioniranje omrežnine smo v letu 2014 porabili 24.518,40 EUR.   

 
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost           12.373,93EUR 

Plan = 16.910 EUR 
041630 – Električna energija – pokopališče 
 
Ta postavka vključuje porabo električne energije v mrliški veži in javno razsvetljavo na 
pokopališču. Za ta namen je bilo porabljenih 1.132,03 EUR. 
 
041631 – Ostali stroški pokopališča  
 
Ta postavka vključujeta vse stroške, ki so povezani z  vzdrževanjem  mrliške veže (porabo 
vode, servisiranje gasilnih aparatov in drugi potrošni material ) in ostalimi stroški pokopališča 
(odvoz odpadnega materiala iz pokopališča na deponijo in drugi material potreben za 
vzdrževanje pokopališča).  V letu 2014 so bili ti stroški  1.349,86  EUR.  
 
041633 – Kontejnerski odvoz smeti  
 
V letu 2014 smo za kontejnerski odvoz smeti ter za odvoz odpadnih sveč porabili 7.763,61 
EUR. 
 



041634 – Investicije na pokopališču 
 
V letu 2014  smo imeli za nabavo opreme na pokopališču planiranih 1.000 EUR. Iz te 
postavke smo nabavili vrtno kosilnico ter motorni pihalnik,  v skupni višini 841,50 EUR. 
 
041635 – Urejanje pokopališč in košnja trave 
 
Postavka urejanje pokopališča in košnja trave obsega servis in vzdrževanje kosilnic, nabavo 
rezervnih delov za kosilnice in drugega potrošnega materiala za pokopališče ter gorivo za 
potrebe košnje. V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 1.286,93 EUR. 
 
16039005 – Druge komunalne dejavnosti                                622,75 EUR 

             Plan =  3.435 EUR 
041632 – Stroški urejanja okolja 
 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje zelenic in 
rastlinja v lokalnem središču ter nabavo drobnega orodja. Za ta namen je bilo v letu 2014 
porabljenih 453,39 EUR. 
 
041636 – Novoletna okrasitev  
 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za nabavo in vzdrževanje novoletne okrasitve. 
V letu 2014 smo za vzdrževanje novoletne okrasitve porabili 139,36 EUR. 
 
041637 – Stroški izobešanja zastav 
 
Za državne in občinske praznike je potrebno izobesiti zastave V letu 2014 planiranih sredstev 
v višini 300 EUR nismo uporabili, ker so zastave izobešali delavci zaposleni v programu 
javnih del.  
 
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno 
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju.  
 
16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju             2.651,37EUR 
           Plan =  4.340 EUR 
041674 – Upravljanje s stanovanji 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je bila v letu 2014 lastnik dveh stanovanj v Vidmu 6 in štirih 
stanovanj na Stari Gori 13 in 14.  Z občinskimi stanovanji upravlja Stanovanjsko komunalno 
podjetje Gornja Radgona. V letu 2014 smo v ta namen  porabili 695,58 EUR. 
 
041674 – Oblikovanje rezervnega sklada  
 
Za stanovanja v lasti občine je pri upravljalcu občinskih stanovanj, v skladu s 41. in 44. 
členom Stanovanjskega zakona, oblikovan poseben rezervni sklad . Sredstva rezervnega 
sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki 



so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za 
odplačevanje v te namene najetih posojil. V letu 2014 smo v stanovanjski sklad za stanovanja 
v lasti občine vplačali 1.432,77 EUR . 

041676 – Ostali stroški vzdrževanja stanovanj 

Iz te postavke se črpajo izdatki za manjša vzdrževalna dela oziroma opravljene storitve, ki ne 
morejo biti predmet črpanja rezervnega sklada ter stroški električne energije, kurjave in vode 
za prazna stanovanja v lasti občine.  V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 25,26 EUR. 

041677 – Stroški prodaje stanovanj 

V tej postavki so zajeti stroški  priprave javnega razpisa za prodajo stanovanj  ter stroški 
objave v časopisu Prepih. V letu 2014 smo v ta namen planirali sredstva v višini 1.100 EUR, 
porabljena so bila v znesku 497,76 EUR. 

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

Ta glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč. 

 
16069001  Urejanje občinskih zemljišč              7.281,50 EUR 
          Plan =   7.904 EUR 
 
041683 – Geodetske odmere zemljišč 

Sredstva se namenjajo za izvedbo geodetskih storitev. V letu 2014 je bil izveden:  
• ureditev meja in parcelacija na parceli št. 92/9 v k.o. Sovjak – kužno znamenje, 
• odmera javne ceste po parcelah 854/5 in 854/4 v k.o. Jamna, 
• ureditev meje v k.o. Jamna, 
• ureditev in izravnava meja v k.o. Terbegovci in 
• ureditev in izravnava meja ter parcelacija v k.o. Kraljevci. 

 
V ta namen so bila v letu 2014 porabljena sredstva v skupni višini 3.377,50 EUR.  
 

041686 – Stabilizacija brežine pod igriščem ob OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici 

Ureditev in stabilizacija plazovitega zemljišča pri šolskem športnem igrišču (v gozdu pri OŠ 
Sveti Jurij ob Ščavnici), ki ogroža tako manjše, asfaltirano športno igrišče, kakor tudi večje, 
travnato nogometno igrišče. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2014 podpisala 
predpogodbe z lastniki sosednjih zemljišč, ki bi eventuelno prišla v poštev pri projektu 
sanacije plazovitega zemljišča. V predpogodbah je dogovorjeno glede geodetskih izmer 
potrebnih površin za sanacijo, glede cenitev potrebnih površin in ostala določila, potrebna za 
samo izvedbo projekta. 

V letu 2014 smo imeli v proračunu predvideno izdelavo projektne dokumentacije za 
stabilizacijo brežine pod igriščem ob OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 3.904 EUR. Sredstva 
so bila v celoti porabljena. 

 



16069002  Nakupi zemljišč                  51.657  EUR 
                  Plan =    55.000 EUR 
 
V okviru te postavke so bili izvedeni nakupi naslednjih nepremičnin: 

• parcele 338/5, k.o. Slaptinci, v izmeri 213 m2, v znesku 443 EUR, 
• parcele 298/5, k.o. Slaptinci, v  izmeri 1.669 m2, v znesku 3.471 EUR in 
• nepremičnine v lokalnem središču ob vrtcu, na parcelni št. 647/1, k.o. Jamna, v znesku 

120.000 EUR.   

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

To področje proračunske porabe zajema določne programe na področju primarnega in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pri delovanju in financiranju 
tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

1702  Primarno zdravstvo  

Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti. 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva   

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

 
17079001  Nujno zdravstveno varstvo             29.838,11EUR 
                    Plan =  30.000 EUR 
 
041701 – Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina 
 
V skladu z 21. točko 15. člena  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Ur. list RS 72/06 – UPB 3 ) je občina dožna za občane, ki nimajo nobenih dohodkov oziroma 
njihovi dohodki ne dosegajo v zakonu opredeljenega cenzusa, plačevati mesečni prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje oseb. V letu 2014 je bil mesečni pavšalni znesek na 
zavarovanca 30,52 EUR. V povprečju je občina plačevala ta prispevek za 82 zavarovancev na 
mesec. V letu 2014 je bil izdatek v ta namen  29.192,84 EUR. 
 
17079002  Mrliško ogledna služba                  645,27 EUR 
                      Plan =     800 EUR 
 
041702 – Mrliško ogledna služba 
 
Na osnovi Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  ter Pravilnika o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe je občina dolžna pokrivati stroške 
mrliško ogledne službe. V okviru te službe se plačuje mrliški  ogled pokojnika, sanitarna 



obdukcija ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na 
podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. V letu 
2014 je bilo opravljenih 11 mrliških ogledov, za kar  je bilo porabljenih 645,27 EUR. 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
To področje proračunske porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in 
financiranje posebnih skupin, kot so veteranske, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in 
druge posebne skupine. Pri delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je 
potrebno upoštevati Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o varstvu 
kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o 
knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubitelje kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o 
društvih, zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih ter Zakon o športu.  
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 
 
18029001   Nepremična kulturna dediščina               56.589,07 EUR 
                    Plan =   69.127 EUR 
041803 – Ohranjanje kulturne dediščine, obnova kapel, znamenj 
 
V okviru te postavke smo imeli v proračunu za leto 2014 planirano obnovo Jerinove kapele na 
Jamni, za kar smo predvideli sredstva v višini 12.232 EUR ter obnovo kužnega znamenja v 
Sovjaku, v višini 3.100 EUR. Obe investiciji sta bile v letu 2014 izvedeni. 
 
041817 – Kulturno upravno središče 
 
Z rebalansom proračuna za leto 2014 smo planirali novo proračunsko postavko  za odpravo 
pomanjkljivosti v KPC kot posledica vnovčitve bančne garancije podjetju SGP Pomgrad 
d.o.o.,  ker niso bile odpravljene napak v garancijskem roku na novo zgrajenem objektu KUS 
Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 8.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 4.501,80 
EUR.  
 
041818 – Obratovanje  KD 
 
V okviru te postavke so zajeti tekoči stroški povezani z obratovanjem KD. To so stroški 
čiščenja objekta, izvajanje varnosti pri delu, varovanje in javljanje požara, električne energije, 
ogrevanja, porabe vode, dimnikarskih storitev, odvoza odpadkov, telekomunikacij, 
vzdrževanja objekta in ostali stroški objekta, upravljanje z objektom in zavarovanje objekta 
ter nabava opreme za KD. V letu 2014 je bil nabavljen bojler za kar smo porabili 70 EUR.  V 
letu 2014 smo imeli v ta namen planirane izdatke v višini 21.355 EUR, realizacija pa je bila 
17.249,23 EUR. 
 
 
 



041819 – Obratovanje KPC 
 
V okviru te postavke so zajeti tekoči stroški povezani z obratovanjem KPC. To so stroški 
čiščenja objekta, izvajanje varnosti pri delu, varovanje in javljanje požara, električne energije, 
ogrevanja, porabe vode, dimnikarskih storitev, odvoza odpadkov, telekomunikacij, 
vzdrževanja objekta in ostali stroški objekta ter upravljanje z objektom in zavarovanje 
objekta.  V letu 2014 smo imeli v ta namen planirane izdatke v višini 24.440 EUR, realizacija 
pa je bila 19.507,58 EUR. 
 
1803 – Programi v kulturi 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe  
v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije arboretume ipd.  
 
18039001  Knjižničarstvo in založništvo            23.146,55 EUR 
          Plan = 23.353 EUR 
041805 – Knjižnica Gornja Radgona 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je poleg občin Apače,  Gornja Radgona in Radenci 
soustanoviteljica Ljudske univerze Gornja Radgona. Delež sofinanciranja občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici je  13,94 % .   V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je občina dolžna pokrivati 
materialne stroške delovanja zavoda, stroške plač in druge izdatke zaposlenim ter nakup 
knjižničarskega gradiva. V letu 2014 smo zagotavljali sofinanciranje zavoda v skladu s 
planom javnega zavoda. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2014  nakazali Knjižnici  
Gornja Radgona za stroške dela  8.335,67 EUR, za materialne stroške 7.500,83 EUR, za 
nakup knjižničnega gradiva 4.024,23 EUR ter za nujne nakupe opreme in investicije 2.285,82 
EUR, skupaj torej  23.146,55 EUR. 
 
18039003  Ljubiteljska kultura             20.719,56 EUR 
          Plan = 21.365 EUR 
041807 – Sofinanciranje programov kulturnim društvom 
 
Sofinanciranje programov kulturnim društvom v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici poteka na 
podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in ZKD na področju ljubiteljske kulture 
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Ur.list RS št. 5/12) in Letnega programa kulture (LPK), ki ga 
sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna. Za uresničevanje javnega interesa v kulturi 
občina vsako leto  izvede Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti letnega programa 
ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 je bil razpis objavljen v 
mesecu marcu. Z njim so bila dodeljena sredstva, v višini 17.144,98 EUR, naslednjim 
izvajalcem: 

- Ljubiteljsko dramsko društvo Sv.Jurij ob Ščavnici             1.635,85 EUR, 
- Likovno kulturno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici            1.171,67 EUR, 
- Pevsko društvo, Mešani pevski zbor Sv. Jurij  ob Šč.         747,59 EUR, 
- Kulturno glasbeno društvo Dežurni krivci         896,43 EUR, 
- Folklorno društvo Sv.Jurij ob Ščavnici           758,46 EUR, 
- Kulturno društvo godba na pihala Sv. Jurij ob Šč.                       3.743,80 EUR, 
- ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici          891,00 EUR, 
- Kulturno društvo ljudskih pevk Sv. Jurij ob Šč.               792,10 EUR, 



- Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine           2.936,32 EUR, 
- Literarno kulturno ljubiteljsko društvo Sv.Jurij ob Šč.      921,57 EUR, 
- Mladinski klub »Čebela«                  798,56 EUR, 
- Društvo za ohranjanje tehnične, kulturne in premične dediščine             961,67 EUR, 
,Plesno društvo KAN KAN       889,96 EUR. 

 
V Pravilniku ima  prednostni pomen delovanje, sodelovanje, nastopi, predstavitve,… 
kulturnih društev v domači občini, zato se finančna sredstva ne dodeljujejo društvom izven 
občine. 
 
Interes občine je, da na svojih prireditvah vključuje v programe godbo na pihala, zato se 
plačuje honorar za kapelnika godbe na pihala, določen v Pravilniku o sofinanciranju 
dejavnosti društev in Zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti 
Jurij ob Ščavnici. 
 
041808 – Ostalo na področju kulture 
 

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, v višini 2.720,40 EUR. V letu 2014 smo sofinancirali prireditev 
»Čriček poje« - območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na 
območju UE Gornja Radgona in je bila v mesecu aprilu v OŠ Gornja Radgona ter območno 
srečanje lutkovnih skupin osnovnih šol, ki se je odvijalo v Kulturnem in  upravnem središč 
Sv. Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 je bilo skupaj v ta namen porabljenih 3.574,58  EUR. 

 
18039005  Drugi programi v kulturi                  7.390,59 EUR 
          Plan = 9.169 EUR 
 
 041809 – Kulturni dom – el. energija 
 
Ta postavka obsega porabo električne energije v starem kulturnem domu. V letu 2014 smo 
porabili v ta namen 533,73 EUR. 
 
041810 – Stroški proslav, sprejemov 
 
V letu 2014 smo iz te postavke financirali novoletni sprejem župana, sprejem odličnjakov in 
uspešnih učencev, druge sprejeme in prireditve na občini in KUS (Odprte hiše Slovenije, 
Kulturni dan, Dan odprtih vrat, Spominska slovesnost ob obletnicah rojstva Jakoba Košarja, 
Franca Košarja, Viktorja Vrbnjaka in Karla Grossmana, Kocbekovo leto, Slavnostna 
akademija »Zemlja« - posvečena 110 letnici rojstva Edvarda Kocbeka, javno snemanje 
radijske postaje RTV SLO - Radio Maribor sprejem nogometašev udeležencev na mini Euro 
2014 – 2. mesto, sprejem odličnjakov in uspešnih učencev ter občanov, razni ogledi in obiski 
KUS-a….), v skupni višini 6.856,86 EUR.  
 
 
 



1804 –  Podpora posebnim skupinam 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, 
verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romskih skupnosti ter drugih posebnih skupin. 
 
180490001  Programi veteranskih organizacij                     430 EUR 
            Plan =    430 EUR 
041820 –  Združenje borcev NOB  
 
Za delovanje tega združenja je bilo namenjenih 430 EUR. Od tega je bilo za delovanje 
Krajevnega združenja borcev NOB Videm ob Ščavnici namenjenih 335 EUR, 95 EUR pa je 
bilo namenjenih Združenju borcev NOB Gornja Radgona za pokrivanje stroškov storitev, ki 
jih opravljajo za krajevno združenje.  
 
18049004  Programi drugih posebnih skupin             2.295,00 EUR 
          Plan =   2.975 EUR 
 
V okviru tega podprograma se financirajo naslednja društva: 

• 041831 – Društvo upokojencev Sv. Jurij ob Šč.     492 EUR 
• 041834 – Karitas Sv. Jurij ob Ščavnici      699 EUR 
• 041835 – VRŠD Kraljevci-Kočki Vrh      492 EUR 
• 041841 – Ostala društva  

          Motoristični klub Jurjovski zmaji      492 EUR 
      Ostala društva (Združenje šoferjev in mehanikov,   120 EUR 

    Območno društvo izgnancev Gornja Radgona)  
     
 

1805  - Šport in prostočasne aktivnosti 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in 
programov za mladino. 
 
18059001  Programi športa              31.655,00 EUR 
          Plan = 31.655 EUR 
 
041880 – Sofinanciranje programov športnim društvom  
 
Financiranje programov športnim društvom poteka na osnovi Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS 33/10 in 40/12) ter 
letnega programa športa, ki ga sprejme občinski svet ob sprejetju proračuna. V prvem 
četrtletju 2014 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini 
Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2014. Na razpis je prispelo dvanajst vlog . Sredstva, v višini 
31.655 EUR, so bila dodeljena naslednjim društvom in fizičnim osebam:   

• Vrtec Sonček, program Zlati sonček                  760,00 EUR 
• OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, Šolsko športno društvo                      2.185,00 EUR 
• Strelsko društvo Janko Jurkovič                               8.854 EUR  
• Ženski rokometni klub Millennium                                    10.143 EUR 
• Športno društvo Videm                                    3.017,00 EUR 



• Športno društvo Slaptinci                           1.287,00 EUR 
• Twirling klub Sv. Jurij ob Ščavnici                        1.600,00 EUR 
• Rokometni klub Arcont                 500,00 EUR 
• Vrbnjak Karel, Dragotinci 24, Sveti Jurij ob Ščavnici            620,00 EUR 
• Omulec Andrej, Galušak 8, Sveti Jurij ob Ščavnici     845,00 EUR 
• Kukovec Mihael, Kraljevci 16 a, Sveti Jurij ob Ščavnici           1.200,00 EUR. 

       
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
To 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. Pri delovanju in financiranju tega področja 
proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnaziji in 
Zakon o lokalni samoupravi. 
 
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
Ta program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok 
ter za izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem 
interesu občine. 
 
19029001 – Vrtci             381.296,97 EUR 
               Plan =     427.425 EUR 
 
041910 – Refundacija drugim vrtcem 
041911 – Razlika v ceni programa v vrtcu in plačili staršev – zunanji vrtci 
 
V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva v višini razlike med ceno 
programov in plačilom staršev tudi vrtcem, ki nimajo sedeža v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, 
za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 je bilo na 
postavki Refundacija drugim vrtcem realiziranih 18.765,64 EUR in na postavki Razlika v ceni 
programa v vrtcu in plačili staršev-zunanji vrtci 35.211,97 EUR. Na dan 31.12.2014 smo 
imeli v zunanjih vrtcih 13 otrok in sicer v Gornji Radgoni (1), Radencih (6), Cerkvenjaku (3), 
Mali Nedelji (1),  Cezanjevci (2),  Mariboru (1) in Šentilju (1). 
 
041904 – Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanje 
 
V letu 2014 je vrtec Sonček v skladu s Pogodbo o izvajanju programa javnega dela št. 11071-
379/2013-0600-3-0229 izvajal program javnega dela z nazivom Učna in druga pomoč 
otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja  (IV. stopnja izobrazbe). 
Zavod RS za zaposlovanje je zagotavljal sredstva za stroške predhodnega zdravniškega 
pregleda, 75 % sredstev za plače, sredstva za prehrano med delom in sredstva za prevoz na 
delo in z dela. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je zagotavljala, da za izvajanje programa obstaja 
javni interes, 25 % sredstev za plačo in plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z 
zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upošteva minimalno plačo ter 



regres za letni dopust. Za izvajanje javnih del v vrtcu smo v letu 2014 zagotavljali sredstva 
višini 2.942,68 EUR. 
 
041913 – Dodatek za mentorstvo pripravniku v vrtcu 
 
Na podlagi 19. Člena Pravilnika o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje se mentorju za delo s pripravnikom prizna štiri ure na teden. V 
skladu s pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Sonček je 
občina dolžna kriti tudi stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa 
predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa in nastanejo iz naslova izpolnjevanja 
obveznosti iz drugih veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov. Za dodatek za mentorstvo 
pripravniku za december 2014 smo v proračunu občine za leto 2013 nakazali sredstva v višini 
50 EUR. 
 
041914 – Posebni projekti v vrtcu 
 
V tej postavki je  zajeto financiranje posebnih programov ob tednu otroka v mesecu oktobru, 
obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru ter organizacija tekmovanj in drugih 
prireditev. Za posebne projekte v vrtcu smo imeli v letu 2012 planirana sredstva v višini 675 
EUR. V letu 2012 smo za ta namen nakazali 176 EUR. Razlika v višini 499 EUR je bila 
nakazana v  letu 2013.  
 
041916 – Vrtec »Sonček«, Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
Na  podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med 
ceno programov in plačilom staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške 
živil za otroke. Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici pripravi finančni načrt za Vrtec Sonček, 
na podlagi katerega se izračuna ekonomska cena za programe v vrtcu v skladu s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in se posreduje v sprejem občinskemu 
svetu. Ekonomska cena je osnova za zaračunavanje storitev staršem in občini. Na koncu leta 
osnovna šola pripravi poročilo, na osnovi katerega se nato uskladijo postavke. V ta namen 
smo v proračunu občine za leto 2013 oblikovane naslednje postavke in zneske: 
          Plan 2014      Realizacija 
            v EUR         2014 v EUR 

• 40250403 – Zavarovanje vrtca         1.600     1.326,50  
• 41192101 – Plačilo razlike med ceno programov    256.284         230.423,28  

                    v vrtcih in plačila staršev  
• 41330006 – Plača in dr. stroški za zaposlene v vrtcu              76.575  70.590,47  
• 41330007 – Dodatna strokovna pomoč otrok s posebnimi        8.731    6.470,99  

                    potrebami 
• 41330008 – Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanje      3.950    2.942,68 
• 41330019 – Dodatek za mentorstvo pripravniku          880       483,66  
• 41330026 – Sindikalni zaupnik v vrtcu           563       562,96  
• 41330203 – Materialni stroški vrtca           18.398  13.518,83  
• 41330232 – Posebni projekti v vrtcu            653       648,63  

 



V mesecu decembru 2014 smo skupaj z OŠ  Sv. Jurij ob Ščavnici opravili uskladitev sredstev 
za vrtec Sonček za leto 2014. Ugotovljeno je bilo, da so bili stroški, na osnovi dejanske 
realizacije, nižji .  
 
Zavarovanje vrtca - Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima  vrtec Sonček zavarovani pri  
Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma, 
steklo in odgovornosti zaposlenih, v skupni višini 1.326,50 EUR. 
 
Na  podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med 
ceno programov in plačilom staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške 
živil za otroke. Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici pripravi finančni načrt za Vrtec Sonček, 
na podlagi katerega se izračuna ekonomska cena za programe v vrtcu v skladu s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in se posreduje v sprejem občinskemu 
svetu. Ekonomska cena je osnova za zaračunavanje storitev staršem in občini. V letu 2014 
smo vrtcu nakazali naslednja sredstva za: 

• 41330006 – Plača in dr. stroški za zaposlene v vrtcu                      70.591 EUR 
• 41330203 – Materialni stroški vrtca              13.519 EUR 
• 41192101 – Plačilo razlike med ceno programa v              230.423 EUR 

                    v vrtcih in plačilom staršev. 
Na dan 01.01.2014 je v Vrtec Sonček vpisanih 114 otrok. V skladu s Sistematizacijo delovnih 
mest je v Vrtcu Sonček zaposlenih 20,87 delavcev. Vzgoja in varstvo otrok se izvaja v 7. 
skupinah. V 3. skupinah  so otroci prvega starostnega obdobja, v 4. skupinah pa otroci druga 
starostnega obdobja. Predšolska vzgoja se odvija na lokaciji  Vrtca Sonček (4. Oddelki) in  OŠ 
Sveti Jurij ob Ščavnici (3. Oddelki). Viri financiranja vrtca Sonček so Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici, ki financira 70,29 % vseh stroškov, prispevek staršev predstavlja 20,99 %, prispevek 
drugih občin 4,82 %, Ministrstvo za izobraževanje, za drugega otroka sofinancira v višini 3,11  
% in tržna dejavnost predstavlja0,79 %. 
 
Dodatna strokovna pomoč otrok s posebnimi potrebami - Na podlagi Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih z opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter  izdane 
Odločbe št. 964-361-507/2011-8 z dne 16.11.2011 (3ure), št. 964-361-18/2013-7, z dne 
22.4.2013 (3ure), št. 964-361-2699/2012-8, z dne 12.3.2013 (3 ure) in št. 964-361-1406/2012-
9 z dne 10.9.2012 (2 uri)  s strani Zavoda RS za šolstvo je imela OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici v 
skladu 16. Člena Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest sistematizirano delovno mesto 
specialnega pedagoga (8 ur), logoped (1 ura) in vzgojitelj (2uri) – delovno mesto vzgojitelj za 
dodatno strokovno pomoč v deležu 0,44 oziroma 11 ur tedensko. Za ta namen smo šoli 
nakazali 6.470,99 EUR. 
 
Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanje - Na podlagi Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakona o izvrševanju proračuna RS, Pravilnika o 
postopih za izvrševanje proračuna RS ter Pravilnika o financiranju javnih del se OŠ za  vrtec 
Sonček vsako leto prijavlja na javni razpis. V letu 2014 se bo prijavila na program »Pomoč 
otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami« – IV. stopnja strokovne izobrazbe. 
Občina, kot naročnik, zagotavlja, da za izvajanje javnega dela obstaja javni interes, krije 
stroške razlike do plače udeležencem programa, določenega v skladu s 52. členom ZUTD, v 
višini 15 %, regres za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega zneska 
minimalne plače izdatke za prispevke za socialno varnost v skladu z zakonom, ki urejajo 
prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upoštevajo minimalno plačo.  Za izvajanje 
javnih del v vrtcu smo v letu 2014 zagotavljali sredstva višini 2.942,68 EUR. 



 
Dodatek za mentorstvo pripravniku v vrtcu - na podlagi 19. Člena Pravilnika o 
normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje se mentorju za 
delo s pripravnikom prizna štiri ure na teden. V skladu s pogodbo o izvajanju financiranja 
dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Sonček je občina dolžna kriti tudi stroške dejavnosti in 
nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa in 
nastanejo iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz drugih veljavnih zakonov in podzakonskih 
predpisov. Za dodatek za mentorstvo pripravniku smo v letu 2014 smo vrtcu nakazali 483,66 
EUR. 
 
Sindikalni zaupnik v vrtcu – Na podlagi 113. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje 
in izobraževanja v RS ter 7. člena Dogovora o podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja se v vzgojno-izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih letno 
zagotovi 65 ur po naslednji vrednosti ure: 

• 7,46 EUR sindikalnim zaupnikom z visoko izobrazbo, 
• 6,71 EUR sindikalnim zaupnikom z višjo izobrazbo, 
• 5,96 EUR za vse ostale sindikalne zaupnike. 

Sindikalnim zaupnikom se zagotovi plačilo dvakrat letno in sicer: 
- do konca meseca aprila tekočega leta 
- do konca meseca oktobra tekočega leta.  

V Javnem vzgojen izobraževalnem zavodu OŠ Sv. Juriji ob Ščavnici deluje sindikat SVIZ 
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici v katerega je vključenih 13,97 sistematiziranih delavcev v vrtcu 
Sonček in 25,03 sistematiziranih delavcev v osnovni šoli. . Za ta namen smo v letu 2014 
OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici nakazali 562,96 EUR. 

 
Posebni projekti v vrtcu - v tej postavki je  zajeto financiranje posebnih programov ob tednu 
otroka v mesecu oktobru, obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru ter 
organizacija tekmovanj in drugih prireditev. Za posebne projekte smo v letu 2014 vrtcu  
nakazali 351,36 EUR.  
 
041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje 
 
Na tej postavki so predvidena sredstva za dograditev vrtca v Sv. Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 
je bila plačana izdelava geodetskega načrta za parcelo 654/5, 648/12 in 647/1 v k.o. Jamna. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
Ta 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                                   92.715,83 EUR  
                  Plan =  100.196 EUR 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici. V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in 
izobraževanja ter pogodbo o sofinanciranju dejavnosti med občino in osnovno šolo se iz  
sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:  



• sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge 
materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,  

• sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni 
šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,  

• sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in 
glasbenim šolam,  

• sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in  
• sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje 

odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.  
 

041930 – Zavarovanje OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima Osnovno šolo Sveti Jurij ob Ščavnici zavarovani pri  
Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma, 
steklo in odgovornosti zaposlenih, v skupni višini 3.992,12 EUR. 
 
041932 – Računalništvo v OŠ 
  
V okviru fakultativnega pouka je OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici izvajala tečaj računalništva od 2. 
do 5. razreda. Fakultativni pouk se je organiziral v skladu z interesi učencev, staršev, okolja in 
v skladu s prioritetnimi opredelitvami ustanovitelja ter staršev, kot sofinancerjev. Vsebina 
dela je opredeljena v učnih predmetih za fakultativne predmete, ki ga je sprejel Strokovni svet 
RS za vzgojo in izobraževanje. Izvajalci fakultativnega pouka vodijo predpisano 
dokumentacijo.  V ta namen smo v letu 2014 nakazali Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici 
2.428 EUR.    
 
041933 – Pouk tujega jezika 
 
Pouk tujega jezika – angleščine je v osnovni šoli dodaten program, ki ga sofinancira občina in 
se izvaja v 5. in 6. razredu v okviru fakultativnega pouka učenja drugega tujega jezika. 
Fakultativni pouk se izvaja v skladu z interesi učencev, staršev okolja in v skladu s 
prioritetnimi opredelitvami v učnih predmetih za fakultativne predmete, ki ga je sprejel 
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. V ta namen smo v letu 2014 nakazali Osnovni 
šoli Sveti Jurij ob Ščavnici 1.505 EUR.    
 
041934 – Materialne stroške OŠ 
 
V okviru te postavke se pokrivajo stroški materiala, storitev in drugi specifični stroški 
povezani z zgradbo, uporabo prostora in opreme.  Na podlagi finančnega  načrta osnovne šole 
Sveti Jurij ob Ščavnici smo v letu 2014 podpisali pogodbo o sofinanciranju dejavnosti 
Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici  v višini 52.466 EUR. Sredstva so bila porabljena v 
višini 46.412,96 EUR.  
 
041936 – Sofinanciranje zaposlitvenega programa zavoda za zaposlovanje v OŠ 
 
V letu 2014 je osnovna šola  v skladu s Pogodbo o izvajanju programa javnega dela št. 11071-
382/2013-0600-3-0229 izvajala program javnega dela z nazivom Učna in druga pomoč 
otrokom, učencem in drugim udeležencem izobraževanja, kjer se zahteva  IV. stopnja 
izobrazbe. Zavod RS za zaposlovanje je zagotavljal sredstva za stroške predhodnega 



zdravniškega pregleda, 75 % sredstev za plače, sredstva za prehrano med delom in sredstva za 
prevoz na delo in z dela. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je zagotavljala, da za izvajanje 
programa obstaja javni interes, 25 % sredstev za plačo in plačilo prispevkov za socialno 
varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upošteva 
minimalno plačo ter regres za letni dopust. Za ta namen smo v letu 2014 nakazali sredstva v 
višini 3.116,47 EUR. 
 
041944 – Posebni projekti v OŠ 
 
V tej postavki je  zajeto financiranje posebnih programov ob tednu otroka v mesecu oktobru, 
obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru ter organizacija tekmovanj in drugih 
prireditev. Za ta namen smo šoli v letu 2014 nakazali sredstva v višini 842 EUR. 
 
041950 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sv. Juri ob Šč. 
 
Za sofinanciranje investicij v Osnovni šoli je bilo namenjenih 15.000 EUR. Osnovna šola je 
sredstva porabila za ureditev zunanje okolice osnovne šole ter  tekaške steze. Montirane  so 
bile zunanje alu žaluzije na vrtcu. Nabavljen je bil pomivalni stroj v kuhinji.   
 
041960 – OŠ dr. Janko Šlebinger-materialni stroški 
 
Osnovna šola Gornja Radgona je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona. V sestavo OŠ Gornja Radgona sodi 
tudi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr. 
Janka Šlebinegerja Gornja Radgona. Financiranje  Podružnične šole dr. Janka Šlebingerja  
poteka na podlagi podpisane pogodbe z OŠ Gornja Radgona. V letu 2014 smo za materialne 
stroške nakazali sredstva v višini 1.914,28 EUR. 
 
19039002 – Glasbeno šolstvo                       17.523,00 EUR  
           Plan=  18.022 EUR  
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je poleg Občine Apače, Občine Gornja Radgona in Občine 
Radenci soustanovitelj vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Gornja Radgona. V 
skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter pogodbo o sofinanciranju 
dejavnosti med občino in glasbeno šolo se iz  sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 
normativi in standardi zagotavljajo:  

• sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme glasbene šole in druge 
materialne stroške,  

• sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,  
• sredstva za promocijo in sodelovanje učencev na tekmovanjih, 
• sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,  
• sredstva za investicije. 

 
041980 – GŠ Gornja Radgona-materialni stroški 
 
V skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole in dogovorom soustanoviteljic 
smo v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 zagotovili delež sofinanciranja v 
višini 13,91 % oziroma 5.056 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 5.047.27 EUR. 
 



041981 – Glasbena šola Gornja Radgona-promocija in sodelovanje učencev na  
    tekmovanjih 
 
Učenci Glasbena šola Gornja Radgona se udeležuje številnih tekmovanj. V letu 2014 smo 
občine ustanoviteljice v ta namen zagotovile sredstva v višini 5.097 EUR. Iz našega proračuna 
je bilo glasbeni šoli nakazanih 709 EUR. 
 
041981 – GŠ Gornja Radgona – stroški dela 
 
V skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole in dogovorom soustanoviteljic 
smo v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 zagotovili delež sofinanciranja v 
višini 13,91 % oziroma 5.859 EUR. Sredstva so bila porabljena  v višini 5.538,65 EUR. 
 
041983 – GŠ Gornja Radgona – najemnina 
 
V skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole in dogovorom soustanoviteljic 
smo v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 zagotovili delež sofinanciranja v 
višini 13,91 % oziroma 6.050 EUR. Sredstva so bila porabljena  v višini 5.880,08 EUR. 
 
041965 -  Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v GŠ 
 
V skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole smo ustanoviteljice GŠ v 
proračunu za leto 2014 zagotavljale sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v 
višini 2.000 EUR. Delež Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je  13,91 % .  V ta namen je občina 
zagotovila sredstva v višini 348 EUR. 
 
1906  - Pomoč šolajočim 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske 
pomoči. 
 
09069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu             96.690,51 EUR 
                 Plan =   100.719 EUR 
 
041942 -  Prevozi otrok v OŠ Sveti Jurij ob Šč. 
 
V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna financirati 
prevoz šoloobveznih otrok v šolo in domov.  Prevoz izvaja Arriva Štajerska d.o.o.. V ta 
namen smo v letu 2014 porabili 86.404,20 EUR. 
 
041942 -  Prevozi otrok v Cankarjev dom  
 
Občina financira učenci  9. razreda prevoz v Cankarjev dom v Ljubljano, kjer se udeležijo 
gledališke predstave. V ta namen smo v proračunu občine zagotovili sredstva v višini 289 
EUR, ki so bila v celoti porabljena. 
 
041943 -  Doplačilo za šolo v naravi 
 



Za učence 2. razreda se je osnovna šola izvedla od 14. do 16. maja tri dnevna šola v naravi na 
Pohorju. Šola  temelji na naravoslovnih vsebinah in opravljanju izletov v okviru športnega 
programa Zlati Sonček.  Za učence 7. razreda je OŠ organizirala  šolo v naravi s poudarkom 
na naravoslovnih in tehničnih dejavnostih v Domu Breženka od 14. do 18. aprila 2014. Za ta 
namen je občina nakazala OŠ sredstva, v višini 1.806 EUR. 
 
041970 – Ostali prevozi šoloobveznih otrok 
 
V okviru te postavke se financirajo prevozi otrok s posebnimi potrebami. Otroci obiskujejo 
OŠ dr. J. Šlebingerja v Gornji Radgoni, OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in  III. OŠ v Murski 
Soboti. V ta name smo v letu 2014 povrnili stroške prevoza fizičnim osebam v višini 8.182,31 
EUR. 
 
19069004 – Študijske pomoči            14.449,00  EUR 
                   Plan=    16.146 EUR 
 
041990 – Finančne spodbude za stimulacije učencev 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o stimulaciji študentov. Pri podeljevanju 
stimulacij se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih 
zavodih za tekoče študijsko leto ter uspešno opravljena diploma, magisterij in doktorat. Pogoj 
za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na univerzi. V letu 2014 smo izplačali v ta 
namen 14.449 EUR. 

20 SOCIALNO VARSTVO  

To področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Pri 
delovanju in financiranju tega področja proračunske porabe je potrebno upoštevati Zakon o 
socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije in Zakon o lokalni samoupravi. 

 
2002 – Varstvo otrok in družine 

20029001 – Drugi programi pomoči družini             8.500,00 EUR 
          Plan=    8.500 EUR 
042002 – Finančne spodbude za novorojence 

Občina Sveti Juri ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za 
novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Pravico do prispevka lahko uveljavlja mati 
otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima otrok skupaj s svojo materjo 
prijavljeno stalno bivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Pravico do prispevka lahko 
uveljavlja tudi druga oseba, če je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega 
organa. Višina enkratnega prispevka znaša 250,00 EUR. V letu 2014 je prejelo finančno 
spodbudo za novorojence 34 upravičencev. V ta namen smo porabili 8.500 EUR. 

 
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 



Ta glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 
programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno 
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

 

20049001 – Centri za socialno delo             16.720,14 EUR 
                    Plan =  17.000 EUR 

 

042030 Neposredna socialna oskrba uporabnikov – pomoč na domu  

Program pomoč na domu ali socialna oskrba na domu je voden proces in organizirana oblika 
praktične pomoči, kjer sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec in uporabnik 
storitve. Program zajema različne oblike pomoči od gospodinjske pomoči, pomoči pri 
vzdrževanju higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Na dan 31.12.2014 je bilo v 
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 9 uporabnikov te storitve. Storitev je opravljala ena izvajalka, 
ki je mesecu decembru 2014 opravila 104 efektivnih ur. Za ta namen je bilo iz proračuna 
občine  CSD Gornja Radgona nakazanih 13.640,97 EUR. 
 
042031 – Pomoč družini na domu (vodenje in koordiniranje) 
 
Za vodenje in koordiniranje te storitve smo v letu 2014 nakazali Centru za socialno delo 
3.079,17 EUR. 
 
20049002 – Socialno varstvo invalidov                      56.743,39 EUR  
                   Plan =   58.500 EUR 
042001 – Izplačilo družinskemu pomočniku  
 
Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Gornja Radgona občina izplačuje družinskemu 
pomočniku  delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje , zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko 
varstvo. V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici smo pretežni del leta 2014 imeli 4 družinske 
pomočnike. Z odločbo CSD Gornja Radgona je dne 13.10.2014 prenehala pravica do 
nadomestila za izgubljeni dohodek iz naslova družinskega pomočnika eni osebi, ker je 
invalidna oseba umrla. Tako so na dan 31.12.2014 imeli pravico do nadomestila trije 
družinski pomočniki.  Izdatek v ta namen v letu 2014 je bil 38.008,20 EUR. 
  
Na podlagi 44. Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika 
občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne 
porabe, zagotovijo po preteku  proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna. 
Za leto 2014 smo v mesecu marcu 2014 izstavili zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za 
družinskega pomočnika v višini 16.855,18 EUR.   
 
042040 – Oskrbovalni dan v VDC  
 
Iz te postavke se v skladu z odločbo Centra za socialno delo plačuje razlika za institucionalno 
varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem  razvoju, ki deluje kot bivalna enota 
v okviru redne dejavnosti VDC Murska Sobota.  Na dan 31.12.2014 smo imeli v VDC 



Murska Sobota enota Gornja Radgona 3 oskrbovance. V letu 2014 smo v ta namen porabili 
18.735,19 EUR.  
 
20049003 – Socialno varstvo starih                   92.252 EUR 
          Plan=  86.002 EUR  
 
042050 – Domska oskrba 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2014 plačevala oskrbnino oskrbovancem, ki so se 
nahajali v Domu starejših občanov Ljutomer (3 x), v Domu starejših občanov Gornja Radgona 
(4 x), v Domu Lukavci (6 x), v DOSOR – Dom starejših občanov Radenci (5 x), v Domu 
starejših Idila (1 x), Domu Lenart (1 x) in v Zavodu za usposabljanje , delo in varnost 
Dornava (1 x). Na dan 31.12.2014 je bilo v domski oskrbi 21 oskrbovancev, na isti dan leto 
2013 pa 15 oskrbovancev. V letu 2014 smo v ta namen porabili 132.460,51 EUR. 
 
042051 – Teden starejših občanov 
 
Vsako leto Krajevno združenje Rdečega križa Sveti Jurij ob Ščavnici organizira  srečanje 
starejših občanov. Za pogostitev starejših smo iz proračuna občine v letu 2014 namenili  936 
EUR. 
 
20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih            5.380,61 EUR 
            Plan=   6.359 EUR 
 
042060 – Subvencioniranje stanarin 
 
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje 
neprofitne najemnine za socialno ogrožene osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo 
najemnine za stanovanja. Subvencija se odobri z odločbo, na podlagi vloge najemnika. V letu 
2014 smo subvencionirali stanarino eni upravičenki. V ta namen je bilo porabljenih 1.557,66 
EUR. 
 
042061 – Denarne in druge socialne pomoči 
 
Na 8. redni seji je občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejel Pravilnik o 
dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS št. 62/2011). V 
skladu s pravilnikom se enkratna denarna pomoč dodeli socialno ogroženim za nakup šolskih 
potrebščin in sofinanciranje šolskih dejavnosti osnovnošolskih otrok,  za regresiranje šolske 
prehrane, za doplačilo letovanja otrok iz socialno ogroženih družin zaradi bolezni in na pisni 
predlog zdravstvene službe oziroma osebnega zdravnika, za nakupu ozimnice in nujno 
potrebnih  prehranbenih artiklov socialno ogroženim družinam, za kurjavo socialno 
ogroženim družinam, za kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne 
ogroženosti  in za doplačilo nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo.                                                      
V letu 2014 smo iz tega naslova nakazali štirim upravičencem skupni znesek 588,50 EUR.  
 
042062 – Plačilo pogrebnin 
 
V letu 2014 smo iz te postavke krili stroške pogreba eni oseb. Za ta namen smo porabili 
1.069,44 EUR. 



  
042064 – Stroški obdukcij in prevoza na obdukcijo  
 
V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe je občina dolžna plačevati stroške 
obdukcij in prevoza na obdukcijo. V letu 2014 smo za pokrivanje stroškov obdukcije trem 
osebam porabili sredstva v višini 2.165,01 EUR . 
 
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin               6.480,90 EUR 
          Plan =   7.297 EUR 
 
042070 – Rdeči križ Gornja Radgona 
 
V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje OZ RK Gornja Radgona v obsegu, 
enotno dogovorjeno z vsemi občinami na nivoju UE Gornja Radgona in sicer za plačo 
sektretarke se  pokriva  80% sredstev od osnove 30 plačnega razreda, za plačo tajnico 40% 
sredstev od osnove 21. plačnega razreda ter za materialne stroške 60%  določene osnove. V 
okviru te postavke so bila v proračunu za leto 2013 zagotovljena tudi sredstva za odpravnino 
delavki, ki se je upokojila. 
V ta namen smo v proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici imeli planirana sredstva v višini 
3.880 EUR, v skladu z izstavljenimi zahtevki pa so bila nakazana v višini 3.700,90 EUR. 
 
042071 -  Krajevno združenje rdečega križa Sv. Jurij ob Ščavnici 
 
Za delovanje Krajevnega združenja RK Sv. Jurij ob Ščavnici smo imeli v proračunu občine 
predvidena sredstva v višini 936 EUR ter za 19. srečanje prostovoljcev OZRK Novo mesto in 
Gornja Radgona 500 EUR, ki so bila v celoti nakazana krajevnemu združenju. 
 
Na področju socialnega varstva smo imeli v  občini za leto 2013 planirano sofinanciranje 
delovanje naslednjih društev: 
  
042072 – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, v višini 154 EUR 
 
042073 – Društvo gluhih in naglušnih Pomurja, v višini 109 EUR 
 
042074 – Društvo paraplegikov Pomurja in Prlekije, v višini 259 EUR 
 
042075 – Ostala društva, v višini 280 EUR. 
 
Ostalim društvom so bila nakazana sredstva v višini 280 EUR in sicer:   

• Združenju multiple skleroze, Radgonska podružnica  70 EUR, 
• Medobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona   70 EUR , 
• Društvu ledvičnih bolnikov Murska Sobota    70 EUR, 
• Društvu za osteoporozo Pomurja      70 EUR. 

 
042076 – Društvo varnega zavetja, Varna hiša Ljutomer 
 
Za  delovanje Društva varnega zavetja, Varna hiša Ljutomer je imela občina v proračunu leta 
2014 planirana sredstva v višini  542 EUR, ki so bila v celoti nakazana. 



22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
 
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                    13.522,90 EUR 
          Plan=  15.000 EUR 
042220 – Plačilo dolgoročnih obresti  
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2012 najela dolgoročni kredit, za dobo 20 let,  pri SID 
banki d.d., v višini 800.000 EUR, z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,47 %.   V skladu 
s pogodbo mesečno plačujemo obresti. V letu 2014 smo za ta namen porabili 13.522,39 EUR. 
 
042222 – Odplačilo dolgoročnega kredita  
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2012 najela dolgoročni kredit, za dobo 20 let,  pri SID 
banki d.d., v višini 800.000 EUR, z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,47 %.   V skladu 
s pogodbo mesečno plačujemo glavnico, ki je 3.333,33 EUR na mesec. V letu 2014 smo za ta 
namen porabili 39.999,96 EUR. 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
To področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množičen 
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 primeru nesreč 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množičen 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče. 
 
23029001 – Rezerva občine                                500 EUR 
             Plan= 500 EUR 
042302 – Proračunska rezerva 
 
V letu 2014 smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 500 EUR.  
 
2303 – Splošna proračunska rezervacija 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu 
in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
 
 



23039001 – Splošna proračunska rezervacija              0 EUR  
           Plan= 8.095 EUR 
042301 – Splošna proračunska rezervacija 
 
Za leto 2014 je bila splošna proračunska rezervacija z veljavnim proračunom planirana v 
višini 8.095  EUR, porabljena je bila v višini 1.288,80 EUR. Po zaključnem računu leta 2014 
je bila v skladu z  Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici v celoti prerazporejena na konte, kar je razvidno iz Poročila o porabi sredstev 
proračunske rezervacije za leto 2014. 
 
06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA   
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
            ravni 
 
Ta glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih 
delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike 
povezovanja občin). 
 
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti            14.335,40  EUR  
                    Plan =  17.655 EUR 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je, kot soustanoviteljica organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat«,  pristopila 01.01.2013, s sprejetjem Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, v skladu 
z sprejetim odlokom, pokriva stroške delovanja, v deležu 19,24 %. 
 
V proračunu občine za leto  2014 so bila  za delovanje skupne občinske uprave predvidena 
sredstva v višini 17.655 EUR. Porabljena so bila v višini 14.335,40 EUR, kar predstavlja 81,2 
% plana.  
 
060601 – Stroški dela skupne občinske uprave 
 
V skupni občinski upravi so zaposleni 3 javni uslužbenci, inšpektor in dva redarja. Za stroške 
dela  je bilo v letu 2014 porabljenih  11.093,30 EUR. 
 
060602 – Materialni stroški skupne občinske uprave 
 
Za ta namen  je bilo, v letu 2014, planiranih  5.319  EUR ,  porabljenih je bilo 3.242,10 EUR, 
kar predstavlja 61,0 % planiranega. 
 
060603 – Investicije in nakup opreme skupne občinske uprave 
 
Za morebitne nujne investicije je bilo predvideno 1.000 EUR, sredstva niso bila koriščena. 
 



4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV NRP 2012 – 2015 

 
Projekt: OB116-12-0010 Oprema – skupna občinska uprava  
Namen in cilji: Nabava  osnovnih sredstev potrebnih za nemoteno delovanje skupne  

občinske uprave. 
Stanje projekta: 
Plan:     1.000 EUR 
Reali.:           0 EUR 

V letu 2014 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 1.000 EUR, 
ki niso bila koriščena. 

 
Projekt: OB116-08-0002 Računalniki in računalniška oprema 
Namen in cilji: Nabava računalniške opreme za občinsko upravo. 
Stanje projekta: 
Plan:   12.000 EUR 
Reali.:   7.945 EUR 

V letu 2014 je bil nabavljen računalnik za finance, tiskalnik v tajništvu 
ter računalnik za župana. Nabavljena je bil tudi program Coreldraw 
Graphics za pripravo in obdelavo fotografij ter programska oprema za 
finance –  poslovanje V3.  

 
Projekt: OB116-08-0003 Nakup drugih osnovnih sredstev 
Namen in cilji: Nabava  osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave in 

občinskih organov, razen nabave računalnikov, tiskalnikov in 
računalniške opreme 

Stanje projekta: 
Plan:      4.000 EUR 
Real:         232 EUR 

V letu 2014 je bila nabavljena arhivska omara v tajništvu. 

 
Projekt: OB116-08-0058 Projekt: Sofinanciranje investicij gasilskim 

društvom 
Namen in cilji: Zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje gasilskih 

društev.  
Stanje projekta: 
Plan:     5.000 EUR 
Real.:    5.000 EUR 

V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 so predvidena 
tudi sredstva za  sofinanciranje investicij gasilskim društvom, v višini 
5.000 EUR. Sredstva so se, na osnovi sklepa organa Gasilske zveze 
Sveti Jurij ob Ščavnici, nakazala GZ Sveti Jurij ob Ščavnici za  
investicije v gasilke domove  devetih gasilskih društev .  

 
Projekt: OB116-08-0058 Projekt: Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 
Namen in cilji: Nabava potrebnih gasilskih vozil v skladu s  standardi za nemoteno 

izvajanje požarne varnosti.  
Stanje projekta: 
Plan:    14.000 EUR 
Real.:   14.000 EUR 

V letu 2014 smo iz občinskega proračuna sofinancirali nabavo 
gasilskega vozila GV-1 s prikolico za gasilsko opremo za Prostovoljno 
gasilsko društvo Dragotinci, ki je na podlagi sklepa o kategorizaciji 
gasilskih enot v občini Sveti Jurij ob Ščavnici  št. 22200-00002/2004, z 
dne 02.04.2004, razporejeno v I. kategorijo gasilskih enot. Celotna 
vrednost gasilskega vozila s prikolico je bila 35.000 EUR. Od tega je 
občina sofinancirala 14.000 EUR, 5.250 EUR so bila sredstva požarne 
takse, razliko v višini 15.750  EUR pa je zagotavljalo PGD Dragotinci. 

 



Projekt: OB116-08-0023 Neposredna plačila v kmetijstvu 
Namen in cilji: Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij zavarovanja živali za primer 

izgube živali, ki jo povzročijo bolezni v letu 2014, na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Stanje projekta: 
Plan:     4.000 EUR 
Real:     1.264 EUR 
 
 
 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je bil v 
mesecu novembru 2014 izveden javni razpis za sofinanciranje plačila 
zavarovalnih premij zavarovanja živali za primer izgube živali, ki jo 
povzročijo bolezni v letu 2014. Podpora občine za kritje izgub pri 
živalih znaša razliko do 50 % upravičenih stroškov obračunane 
zavarovalne premije. Skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države, 
pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije. Štirinajstim 
vlagateljem so bila dodeljena sredstva v skupni višini 1.263,63  EUR.  

 
Projekt: OB116-12-0018   Pridobitev uporabnega dovoljenja – vaški domovi  
Namen in cilji: V skladu s predpisi si mora društvo za nemoteno delovanje pridobiti 

uporabno dovoljenje.   
Stanje projekta: 
Plan:  17.600 EUR 
Real.: 17.600 EUR 

Na 30. redni seji OS, dne 22. januarja 2014, ko je bilo drugo branje 
proračuna občine je bil vložen amandma svetnika, v katerem je bilo 
predlagano, da vsako društvo, ki je lastnik vaškega doma, ob pridobitvi 
in predložitvi uporabnega dovoljenja na sedež občine, dobi v letu 2014 
sredstva v višini 4.400 EUR. Amandma je bil sprejet. V letu 2014 so si 
sredstva iz tega naslova pridobila štiri PGD in sicer: 

- PGD Dragotinci, 
- VRŠD Kraljevci – Kočki Vrh, 
- PGD Stara Gora in  
- PGD Slaptinci. 

 
Projekt: 

 OB116-13-0003  
Obnova večnamenskih zgradb za medgeneracijska 
druženja skupnega pomena Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici   

Namen in cilji: Projekt se nanaša na obnovo in ureditev večnamenskih zgradb (vaško 
gasilskih domov) v petih naseljih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Večnamenski objekti v teh naseljih se uporabljajo za delovanje vaških 
društev in medgeneracijsko druženje, vendar so že dotrajani, 
poškodovani, obrabljeni, nekateri slabo izvedeni v preteklosti, oprema pa 
je zastarela ali pomanjkljiva. Tako gre v okviru investicije za razna 
obnovitvena in vzdrževalna dela na/v večnamenskih objektih ter za 
nabavo opreme, namenjene druženju in izvajanju prireditev. S 
predmetnim projektom, oziroma investicijo želi Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici predvsem zagotoviti ustrezne pogoje družabnega delovanja in 
udejstvovanja, ohraniti zadovoljstvo krajanov in omogočiti večjo 
kvaliteto bivanja v posameznem kraju v občini. 

Stanje projekta: 
Plan:201.161EUR 
Real:201.161 EUR  

Ta postavka vključuje Obnovo večnamenskih zgradb za medgeneracijska 
druženja skupnega pomena v Občini Sveti Juri ob Ščavnici. Občina Sveti 
Jurij ob Ščavnici se je v mesecu januarju 2013 prijavila na razpis za 
dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v 
okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007- 2013, z 



vlogo, ki zajema obnovo 5 (petih) vaško gasilskih domov, in sicer: 
Dragotinci, Kraljevci- Kočki Vrh, Rožički Vrh- Stanetinci, Slaptinci in 
Stara Gora. V mesecu avgustu 2013 smo prejeli pozitivno Odločbo o 
pravici do sredstev s strani RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
(Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja), v višini do 
115.395,62 EUR. Obnova se je začela izvajati v začetku leta 2014. V 
mesecu decembru 2013 je bilo izvedeno javno naročilo »Obnova 
večnamenskih zgradb za medgeneracijska druženja skupnega pomena v 
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici« za izbiro najugodnejšega izvajalca del. 
Pogodba z izbranim izvajalcem del Knuplež d.o.o. je bila podpisana v 
mesecu februarju 2014. Dela so se izvedla v skladu s finančnim in 
časovnim okvirom. Dne 11.06.2014 je bil podpisan primopredajni 
zapisnik med investitorjem, izvajalcem in nadzornikom Progrin d.o.o. 
Dne 08.08.2014 je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja posredovala zahtevek za izplačilo 
sredstev v skladu z 8. Javnim razpisom, iz naslova Ukrepa 322 Obnova 
in razvoj vasi. Dne 11.11.2014 in 12.11.2014 je bila s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, izpeljana kontrola na kraju samem- Ukrep 322. Dne 
15.12.2014 je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja prejela odločbo, s katero se je ugodilo izplačilo 
sredstev, v višini 101.691,92 EUR. Celoten projekt je bil zaključen zelo 
uspešno, saj se je zavrnil le zanemarljiv znesek, in sicer v višini 1.749,12 
EUR. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je sredstva na podlagi odločbe na 
svoj račun prejela dne 23.12.2014. Vsa društva, ki so sodelovala v 
projektu, so svoje plačilne obveznosti do investitorja Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici poravnala v celoti, razen PGD Rožički Vrh- Stanetinci, ki pa 
mora svojo obveznost, v skladu s pogodbo, izpolniti najkasneje do 
30.06.2015, in sicer v višini 15.500,00 EUR. 

 
Projekt:  OB116-08-0006   Investicijsko vzdrževanje cest  
Namen in cilji: Nujna investicijsko-vzdrževalna dela na cestah. 
Stanje projekta: 
Plan:    4.000 EUR 
Real.:   3.999 EUR  

V letu 2014 se je iz te postavke financirala izvedba odvodnjavanja v 
Kutincih (zadeva Čuček), v skladu s sodbo okrajnega sodišča.  

 
Projekt:  OB116-14-0006   Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2014 
Namen in cilji: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v skladu s sprejetim 

programom investicij.  
Stanje projekta: 
Plan:  100.000 EUR 
Real.:   94.758 EUR  

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega 
programa, ki ga je pripravila pristojna komisija. Občinska uprava je 
izvedla postopek javnega naročila na podlagi katerega je bil izbran 
najugodnejši ponudnik. 
V letu 2014 je, kot najugodnejši ponudnik, dela izvajalo Cestno 
podjetje Murska Sobota. Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem je 
izvajalo podjetje Progrin d.o.o.. V ta namen so bila porabljena 
98.746,99 EUR. 



 
Projekt:  OB116-08-0021   Projektna dokumentacija za ceste  
Namen in cilji: Projektna dokumentacija za državne in lokalne ceste, ki nimajo 

postavke v proračunu . 
Stanje projekta: 
Plan:      3.233EUR 
Real.:            0 EUR 

Na omenjeni postavki se zagotavljalo sredstva za pripravo načrtov, 
projektne in druge  dokumentacije.  
V letu 2014 ta postavka ni bila koriščena. 

 
Projekt: 

OB116-08-0030  
 Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov 
Puconci  

Namen in cilji: Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza (CERO 
Puconci - II. faza) je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture ter je opredeljen kot celovit projekt z 
namenom zagotavljanja urejenega ravnanja z odpadki, na območju 
27. občin pomurske regije. Cilj projekta je zmanjšanje količine 
odloženega preostanka odpadkov za 23,2 tisoč ton (v letu 2006 34,7 
tisoč ton, planirano v letu 2013 11,5 tisoč ton). Cilj je mogoče doseči 
predvsem s povečevanjem količin ločeno zbranih odpadkov za 
nadaljnjo predelavo ter z izgradnjo objektov mehansko biološke 
obdelave odpadkov. Projekt je skladen tudi s cilji »Operativnega 
programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin 
odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013 (OP BIOO). 

Stanje projekta: 
Plan:    7.922 EUR 
Real.:   3.780 EUR 

Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci poteka na podlagi 
Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z 
odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 pomurskih. Trenutno se izvaja  II. 
faza izgradnje centra v skladu s projektno dokumentacijo in 
investicijskim programom. Občina Sveti Jurij sofinancira investicijo v 
deležu 1,612 %. V letu 2014 smo imeli v ta namen z veljavnim 
proračunov planirana sredstva v višini 7.922 EUR, zaradi zmanjšane 
dinamike gradnje  so bila  porabljena sredstva le v višini 3.779,94 EUR. 

 
 
Projekt: 

OB116-08-0031  
Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov 
Puconci - taksa  

Namen in cilji: Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza (CERO 
Puconci - II. faza) je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture ter je opredeljen kot celovit projekt z 
namenom zagotavljanja urejenega ravnanja z odpadki, na območju 27. 
občin pomurske regije. Cilj projekta je zmanjšanje količine odloženega 
preostanka odpadkov za 23,2 tisoč ton (v letu 2006 34,7 tisoč ton, 
planirano v letu 2013 11,5 tisoč ton). Cilj je mogoče doseči predvsem s 
povečevanjem količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo predelavo 
ter z izgradnjo objektov mehansko biološke obdelave odpadkov. 
Projekt je skladen tudi s cilji »Operativnega programa odstranjevanja 
odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih 
odpadkov za obdobje 2009-2013 (OP BIOO). 

Stanje projekta: Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bil do 



Plan:    2.650 EUR 
Real.:           0 EUR 

leta 2013 namenski prihodek občine. V mesecu maju 2013 je bila 
izdana odločba ustavnega sodišča, ki določa, da prihodek iz naslova 
takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pripada 
občini v kateri je odlagališče in se odpadki odlagajo, ne pa občini, kjer 
odpadki nastajajo. 
Za ta namen smo imeli v letu 2014 planirane prihodke v višini 2.650 
EUR, ki, zaradi zgoraj navedenih razlogov, niso bili realizirani. 

 
Projekt:  OB116-08-0032   Sanacija odlagališča Hrastje Mota  
Namen in cilji: Projekt predvideva sofinanciranje postopkov in aktivnosti povezanih z 

zapiranjem odlagališča v Hrastje Moti 
Stanje projekta: 
Plan:    1.500 EUR 
Real.:      757 EUR 

Projekt zapiranja odlagališča je v teku. Sanacija odlagališča Hrastje 
Mota, oziroma aktivnosti povezane z odločbo o zaprtju odlagališča 
nenevarnih odpadkov Hrastje Mota št.: 35468-8/2003-37, z dne 
13.04.2011 kot so: vzdrževanje in varovanje zaprtja odlagališča, 
izvajanje meritev, redni pregledi stanja, izdelava letnih poročil). 
Aktivnosti na podlagi vsakoletnega pisnega dogovora vodi upravljalec 
odlagališča Saubermacher Slovenija d.o.o. s katerim občine solastnice 
sklene jo letno pogodbo. Za sanacijo odlagališča so zadolženi vsi 
lastniki odlagališča. Delež Občine Sv. Jurij ob Ščavnici pri sanaciji 
odlagališča je 3,34 %.   V letu 2014 so bila v ta namen porabljena 
sredstva v višini 757 EUR. 

 
Projekt: OB116-08-0033 Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode 
Namen in cilji: Namen projekta je priprava projektov in izvedba aktivnosti v skladu s 

sprejetim operativnim programom odvajanja in čiščenja, ki prispevajo 
k preprečevanju onesnaževanja voda s komunalno odpadno vodo, s 
ciljem izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav do 
leta 2015 oz 2017. 

Stanje projekta: 
Plan:  134.000 EUR 
Real.:     1.726 EUR 

Iz omenjene postavke se financira izvedba storitev in gradenj 
povezanih z gradnjo javne fekalne kanalizacije na območju Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije. V 
letu 2014 smo imeli za ta namen predvidena sredstva v višini 134.000 
EUR in sicer 34.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 100.000 EUR pa za 
izgradnjo kanalizacije na Ivanušovem bregu. 

Sredstva v višini 1.726,00 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne 
dokumentacije. Preostali del je ostal neporabljen saj so se aktivnosti 
pomaknile v leto 2015.  

 
Projekt: OB116-15-0007 Investicijsko vzdrževalna dela  v odvajanje in 

čiščenje odpadne vode 
Namen in cilji: Namen projekta zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževalna dela 

na objektih za odvajanje in čiščenje odpadne vode s ciljem ohranjanja 
njihove funkcionalnosti. 



Stanje projekta: 
Plan:         528 EUR 
Real.:        528 EUR 

S prerazporeditvijo proračunske rezervacije je bila oblikovana nova 
postavka in sicer investicijsko vdrževalna dela v odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod. V letu 2014 je prišlo do kraje litoželeznih pokrovov na 
kanalizaciji, nabaviti in montirati je bilo potrebno nove, za kar smo 
porabili 528 EUR. Gradnja Objektov za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode je v teku in le-ti niso predani v poslovni najem izvajalcu javne 
službe, zato je sredstva za vzdrževalna dela potrebno zagotavljati v 
proračunu. 

 
 
Projekt: OB116-11-0021 Subvencioniranje malih čistilnih naprav 
Namen in cilji: Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na območju, kjer ni 

predvidena izgradnja javnega sistema odvajanja in čiščenja. Cilj je, da 
se do leta 2017 na teh območjih vsi objekti priključijo na male čistilne 
naprave. 

Stanje projekta: 
Plan:    10.000 EUR 
Real.:     6.400 EUR 

V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki 
je po primerjavi finančnih okvirjev različnih variant izkaza, da v 
določenih naseljih v občini ni smiselna gradnja kanalizacijskega 
sistema, ampak je najbolj smiselno, da objekti svoje komunalne 
odpadne vode odvajajo preko  individualnih čistilnih naprav ali 
nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti praznjenje. V tej 
proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
izgradnje individualnih čistilnih naprav na teh območjih. V letu 2011 je 
bil sprejeti Pravilnik o dodelitvi sredstev za izgradnjo malih čistilnih 
naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici  (Uradni list RS, št. 97/2011) in 
tako je bil na njegovi podlagi tudi v letu 2014 izveden javni razpis za 
sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Sredstva iz tega naslova so bila dodeljena osmim upravičencem, v 
skupni višini 6.400  EUR. 

 
Projekt: OB116-08-0036 Prostorski plan, red – strategija 
Namen in cilji: Izdelava Občinskega prostorskega načrta občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici, kot temeljnega prostorskega akta, ki ureja področje urejanja 
prostora in podrobnih prostorskih načrtov, ki so predvideni v OPN-ju. 

Stanje projekta: 
Plan:    12.737 EUR 
Real.:   12.737 EUR 

Proračunska postavka zajema izvajanje pogodbe za izdelavo 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (OPN) 
(Pogodba z izvajalcem ZEU Murska Sobota d.o.o., z dne 31.7.2008, v 
skupni vrednosti 46.320,00 € - delno realizirano). Izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za predvideno območje Poslovno 
obrtne cone Grabonoš in morebitnih dodatnih gradiv v postopku 
sprejemanja OPPN, ki jih lahko zahtevajo nosilci urejanja prostora, 
vendar jih pred pridobitvijo 1. mnenja ni mogoče natančno predviditi 
(strokovnih podlag, okoljskega poročila, itd.). V ta namen so bila v letu 
2014 porabljena sredstva v višini 12.736,80 EUR. 

 
Projekt: OB116-08-0065   Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C- I. faza)  
Namen in cilji: Projekt vodooskrbe Pomurja 



Stanje projekta: 
Plan:2.564.722EUR 
Real:1.276.793EUR 

Zaradi celovitega pristopa k zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno 
vodo na območju občine ta postavka vključuje izgradnjo pretežnega 
dela vodovodnega omrežja (primarnega in sekundarnega). Investicija v 
samo izgradnjo se je pričela konec leta 2013. Ker je izgradnja 
vključena v projekt vodooskrbe Pomurja, C sistem, aktivnosti potekajo 
od leta 2008 le na nivoju projektiranja, vodenja koordinacije in 
priprave investicijske dokumentacije v sodelovanju z ostalimi 
udeleženci v projektu na vseh nivojih, vključno z Ministrstvom za 
okolje, je predviden le plačilo koordinacije. Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici z ozirom na predvidene dolžine cevovodov projekt financira v 
različnih sporazumno dogovorjenih deležih z ozirom na njihovo 
funkcijo in planirano porabo. Tako je projekt po posameznih 
postavkah realiziran kot sledi:  
- vodenje investicijskih poslov v deležu 20,65 %. Ta postavka po 

zaključnem računu za leto 2014 obsega obveščanje in informiranje 
javnosti, v višini 1.100,59 EUR,   

- izgradnjo sistema C, v višini 1.182.630,06 EUR,  
- odkupe zemljišč, v višini 294 EUR,  
- nadzor nad izgradnjo, v višini 41.941,53 EUR,  
- investicijski inženiring, v višini 11.022,48 EUR,  
- pripravo projektne dokumentacije, v višini 13.710,93 EUR  
- druge storitve in dokumentacijo povezano s sistemom C vključno z 

vodenjem projekta s strani Občine Ljutomer, v višini 26.092,98 
EUR.  

Za celoten projekt vodooskrbe Pomurja – sistem C smo v letu 2014 
namenili 1.276.793 EUR. Realizacija investicije je ob zaključku leta čez 
90%.  

 
Projekt:  OB116-11-0005   Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici  
Namen in cilji: Investicije v javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici predvidevajo 

investicije potrebne za dokončno priključitev uporabnikov na javni 
vodovod, prevezave vaških vodovodov, izvedbo posameznih vej.... 

Stanje projekta: 
Plan:    10.700 EUR 
Real.:     4.508 EUR 

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje gradenj, storitev in 
nabave opreme na objektih javnega vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici 
skladno s predlogi izvajalca javne službe. Gradnje pomenijo predvsem 
izvedbo prevezav in preureditev za povezavo starega in novega 
vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici in z njimi povezane storitve, izvedbo 
priključnih mest, prevezavo uporabnikov na nov sistem, izvedbo 
glavnih merilnih mest, kar je povezano z prevzemom vaških 
vodovodov. Tako so bile v letu 2014 izvedena priključna mesta v 
Sovjaku v skupnem znesku 4.598,47 EUR in investicijsko-vzdrževalna 
dela na vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici (zamenjava pokrovov v 
Terbegovcih, Brezju in na Jamni, zamenjava kompresorjev in 
dotrajanih delov na črpališču Žihlava in Terbegovci), v skupnem 
znesku 1.536,28 EUR. 

 
Projekt:  OB116-12-0008  Nakup opreme - vodooskrbe  



Namen in cilji: Nabava skupnih osnovnih sredstev v upravljanju Javnega podjetja 
Stanje projekta: 
Plan:     2.000 EUR 
Real.:            0 EUR 

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za nakup opreme na 
področju vodooskrbe in investicije na področju vodovoda Sveti Jurij ob 
Ščavnici. 
V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini 2.000 EUR, ki 
niso bila koriščena.  

 
Projekt: OB116-08-0042 Nakup opreme – pokopališče 
Namen in cilji: Ureditev pokopališča in nabava opreme za nemoteno vzdrževanje 

pokopališča. 
Stanje projekta: 
Plan:   1.000 EUR 
Real.:     841 EUR 

V letu 2014  smo imeli za nabavo opreme na pokopališču planiranih 
1.000 EUR. Iz te postavke smo nabavili vrtno kosilnico ter motorni 
pihalnik,  v skupni višini 841,50 EUR. 

 
Projekt:  OB116-08-0019   Geodetske odmere cest  
Namen in cilji: Izvedba geodetskih storitev povezane z  objekti in zemljišči v lasti 

občine 

Stanje projekta: 
Plan:   4.000 EUR 
Real.:  3.378 EUR 

Sredstva se namenjajo za izvedbo geodetskih storitev. V letu 2013 je bil 
izveden:  

• geodetski posnetek na parcelni št. 1011, 1013, v k.o. Selišči, z 
namenom ugotovitve količine rodovitne prsti odložene na 
deponiji Forjan, 

• ureditev meje parkirišča pri KUS Sveti Jurij ob Ščavnici v k.o. 
Jamna, 

• ureditev meje med staro osnovno šolo na Stari Gori in GD Stara 
Gora v k.o. Terbegovci in 

• odmera zemljišča Roberta Fiala pri Vaškem domu Kraljevci, ki 
ga bo brezplačno prenesel na občino v k.o. Kraljevci. 

 
Projekt: 

 OB116-13-0005  
 Stabilizacija brežine pod igriščem ob OŠ Sveti Jurij 
ob Ščavnici  

Namen in cilji: Ureditev in stabilizacija plazovitega zemljišča pri šolskem športnem 
igrišču (v gozdu pri OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici), ki ogroža tako manjše, 
asfaltirano športno igrišče, kakor tudi večje, travnato nogometno igrišče. 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2014 podpisala predpogodbe z 
lastniki sosednjih zemljišč, ki bi eventuelno prišla v poštev pri projektu 
sanacije plazovitega zemljišča. V predpogodbah je dogovorjeno glede 
geodetskih izmer potrebnih površin za sanacijo, glede cenitev potrebnih 
površin in ostala določila, potrebna za samo izvedbo projekta. 

Stanje projekta: 
Plan:   3.904 EUR 
Real.:  3.904 EUR 

V letu 2014 smo imeli v proračunu predvideno izdelavo projektne 
dokumentacije za stabilizacijo brežine pod igriščem ob OŠ Sveti Jurij ob 
Ščavnici, v višini 3.904 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. 

 
Projekt:  OB116-12-0006   Obnova Jerinova kapele na Jamni 
Namen in cilji: Ohranjanje kulturne dediščine ter skrb za obnovo nepremičnin v lasti 

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 se je na podlagi gradbene 
pogodbe z izvajalcem Knuplež d.o.o. izvedel projekt obnove Jirinove 
kapele na Jamni. Obnova je bila urejena v skladu s kulturnovarstvenimi 



pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, oboje izdano na strani Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, 
Območne enote Maribor. 

Stanje projekta: 
Plan: 12.232 EUR 
Real: 12.230 EUR 

V okviru te postavke smo imeli v proračunu za leto 2013 planirano 
obnovo Jirinove kapele na Jamni, za kar smo predvideli sredstva v višini 
10.000 EUR. Ker sredstva niso zadostovala, se je obnova pomaknila v 
leto 2014, ko smo zagotovili potrebna sredstva za obnovo, v višini  
17.000 EUR, z rebalansom proračuna občine za 2014 zmanjšano na 
12.232 EUR. Porabljena sredstva za ta namen v letu 2014 so bila 
12.230,46 EUR. 

 
Projekt:  OB116-12-0011   Oprema - KD  
Namen in cilji: Nakup opreme je potreben za nemoteno izvajanje dejavnosti v KUS 

Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Stanje projekta: 
Plan:   1.000 EUR 
Real:         70 EUR 

V okviru te postavke smo imeli v proračunu za leto 2014 planirano 
nabavo opreme v višini 1.000 EUR. Porabljena so bila v višini 70 EUR 
za nabavo bojlerja.  

 
Projekt:  OB116-12-0012   Oprema - KPC 
Namen in cilji: Nakup opreme je potreben za nemoteno izvajanje dejavnosti v KUS 

Sveti Jurij ob Ščavnici. 
 

Stanje projekta: 
Plan:   1.000 EUR 
Real:          0 EUR 

V okviru te postavke smo imeli v proračunu za leto 2014 planirano 
nabavo opreme v višini 1.000 EUR. Sredstva niso bila koriščena. 
 

 
 
Projekt:  OB116-14-0003   Obnova kulturnih spomenikov  
Namen in cilji: Ohranjanje kulturne dediščine. 
Stanje projekta: 
Plan:   3.100 EUR 
Real:   3.100 EUR 

V okviru te postavke smo imeli v proračunu za leto 2014 planirano 
obnovo kužnega znamenja v Sovjaku, za kar smo predvideli sredstva v 
višini 3.100 EUR. Kužno znamenje je restavrirala restavratorka Katja 
Rus in je bilo v celoti obnovljeno, ni pa bilo urejeno lastništvo zemljišča.  

 
Projekt: OB116-14-0005 Nabava opreme in investicije v Knjižnico Gornja 

Radgona 
Namen in cilji: Nujne investicije v nabavo opreme za nemoteno izvajanje knjižničarske 

dejavnosti. 
Stanje projekta: 
Plan:    2.382 EUR 
Real.:   2.286 EUR 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je, kot soustanoviteljica Javnega zavoda 
knjižnica Gornja Radgona, dolžna zagotavljati ustrezne prostorske, 
delovne in druge pogoje za nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti. 
Delež Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 13,91 %. 
V letu 2014 je občina sofinancirala nabavo programske opreme podjetja  
Cadis d.o.o. za računovodstvo, dva printerja in računalnik s programsko 
opremo, nakup in polaganje laminata ter popravilo vhodnih elektronskih 
vrat.   

 
Projekt: OB116-08-0051 Sofinanciranje investicij športnim društvom 



Namen in cilji: Cilj je zagotavljanje opreme in prostorskih pogojev za nemoteno 
izvajanje kulturne dejavnosti. 

Stanje projekta: 
Plan:    1.000 EUR 
Real.:           0 EUR 

V letu 2014 smo za ta namen imeli planirana sredstva v višini 1.000 
EUR, ki niso bila porabljena. 

 
Projekt: OB116-11-0008 Gradnja  vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici  
Namen in cilji: Cilj je zagotovitev dodatnih prostorov in opreme , ki se uporabljajo za 

izvajanje predšolske dejavnosti. 
Stanje projekta: 
Plan:       351 EUR 
Real.:      351 EUR 

Na tej postavki so predvidena sredstva za dograditev vrtca v Sv. Jurij ob 
Ščavnici. V letu 2014 je bila plačana izdelava geodetskega načrta za 
parcelo 654/5, 648/12 in 647/1 v k.o. Jamna. 

 
Projekt: OB116-08-0054 Sofinanciranje investicij v OŠ  
Namen in cilji: Cilj je zagotavljanje dobrega stanja prostorov in opreme , ki se 

uporabljajo za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. 
Stanje projekta: 
Plan:  15.000 EUR 
Real.: 15.000 EUR 

Osnovna šola je sredstva porabila za ureditev zunanje okolice osnovne 
šole ter  tekaške steze. Montirane  so bile zunanje alu žaluzije na vrtcu. 
Nabavljen je bil pomivalni stroj v kuhinji.   
 

 
Projekt: OB116-08-0056 Sofinanciranje investicij v GŠ Gornja Radgona 
Namen in cilji: Cilj je zagotavljanje dobrega stanja prostorov in opreme , ki se 

uporabljajo za izvajanje dejavnosti glasbenih šol. 
Stanje projekta: 
Plan:    348 EUR 
Real.:   348 EUR 

V skladu s posredovanim finančnim načrtom glasbene šole smo 
ustanoviteljice GŠ v proračunu za leto 2014 zagotavljale sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in investicije v višini 2.000 EUR. Delež 
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je  13,91 % .  V ta namen je občina 
zagotovila sredstva v višini 348 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.  OBRAZLOŽITEV  BILANCE  STANJA, STANJA IN GIBANJA 
     NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN  
     OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN STANJE IN GIBANJE  
     DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL  
 
4.4.1.   B i l a n c a    s t a n j a  
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov. 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in 
preteklo obračunsko obdobje na dan 31. 12. 2014 in je pripravljena v skladu z določili 
28.člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS , št. 23/99 in 30/02-1253) in Pravilnikom 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 in 124/08). 
  
Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu 
obračunskega obdobja. Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste 
in ročnost.  
 
Pri obračunu amortizacije za leto 2014 smo upoštevali Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06-4631, 
138/06, 120/07 in 48/09).  
 
4.4.1.1.   S r e d s t v a 

 
4.4.1. 1. 1.   Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (Razred 0) 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2014 izkazujejo stanje na 
14.474.245 EUR, kar je za 4.440 EUR več kot na isti dan lanskega leta.   
 
4.4.1.1.1.2.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, oprema in druga 
osnovna sredstva, drobni inventar (Skupina razreda 00,  01, 02, 03, 04, 05)   
 
V skupini razreda 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva  
Na kontu neopredmetena dolgoročna sredstva na dan 31.12.2014 izkazujemo stanje v višini 
219.472 EUR.  
V  letu 2014 je bil nabavljen posodobljeni program poslovanja – Poslovanje V3, ki se 
uporablja v financah.  
 
V skupini razreda 02 – Nepremičnine  
Na kontu nepremičnin na dan 31.12.2014 izkazujemo stanje v višini 14.584.732 EUR. 
V skupini nepremičnin v letu 2014 niso bile dane v uporabo nove nepremičnine. Povečane so 
bile le investicije v teku, predvsem iz naslova izgradnje Pomurskega vodovoda – sistem C. 
 



V skupini razreda 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2014 
izkazujemo stanje 755.088 EUR. Nabavljen je bil računalnik za potrebe računovodstva ter 
računalnik za župana. V letu 2014 je bila nabavljena tudi kovinska kartotečna arhivska omara. 
Za potrebe urejanja pokopališča smo nabavili vrtno kosilnico in motorni pihalnik. V enoti 
vaško gasilski domovi je med uporabo bilo preneseno pohištvo in druga oprema, ki se je 
nabavila v okviru projekta obnove vaško gasilskih domov.  
 
Skupini razreda 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe izkazuje na dan 31.12.2014 stanje v 
višini 29.502 EUR. V tej skupni  so zajete  delnice občine v CP Murska Sobota, v višini 
12.332, vplačilo osnovnega kapitala v javno podjetje Center za ravnanje z odpadki, v višini 
1.990 ter vplačilo osnovnega kapitala v javno podjetje Prlekija, v višini 15.180 EUR. 
 
Skupina razreda 07 - Dolgoročna dana posojila in depoziti  izkazujejo na dan 31.12.2014 
stanje v višini 1.848 EUR. V letu 2009 smo iz proračuna namenili za subvencioniranje 
obrestne mere obrtnikom 8.346 EUR, od tega je bilo v  letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 
počrpanih 6.498 EUR za subvencijo obrestne mere kredita obrtnikom.  
 
4.4.1.1.1.3.   Terjatve za sredstva dana v upravljanje ( skupina razreda 09) 
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na dan 31.12.2014 izkazuje terjatve za dana sredstva v 
upravljanje,  v višini 1.676.170 EUR. Sredstva imajo v upravljanju: OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 
v višini 1.167.877 EUR, Glasbena šola Gornja Radgona, v višini 70.478 EUR, Javni zavod 
knjižnica Gornja Radgona, v višini 262.365 EUR in Zdravstveni dom Gornja Radgona, v 
višini 178.644 EUR. 
 
4.4.1.1.2.   Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (razred 1) 
 
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujejo skupno stanje 2.565.068 EUR, 
kar je za 88  % več kot  istega dne leta 2014. 
Na povišanje kratkoročnih sredstev je vplivalo povečanje  dobroimetja na podračunu občine 
ter terjatev do kupcev. Iz naslova izgradnje vodovoda - sistem C izkazujemo do Občine 
Ljutomer terjatve v višini 931.610 EUR. 
 
4.4.1.1.2.1.   Podatki o stanju sredstev na računih proračuna 
   
Na dan 31. 12. 2014 Občine Sveti Jurij ob Ščavnici izkazuje naslednje stanje denarnih 
sredstev : 

• sredstva na podračunu občine    161.548,84 EUR in 
• depozit pri Deželni banki, sredstva na odpoklic    87.400,00 EUR. 

 
 

4.4.1.1.2.2.  Neplačane terjatve na dan 31. 12. 2014 
 
Na dan 31. 12. 2014 ima Občina Sveti Jurij ob Ščavnici odprtih 269.562,81 EUR kratkoročnih 
terjatev do kupcev. Konec leta so bili izdani računi za pokopališče. Te terjatve se izkazujejo 
na kontu 120001. Osrednje terjatve iz tega naslova predstavljajo terjatve do PGD Rožički Vrh 
in PGD Slaptinci, terjatve do Javnega podjetja Prlekija ter terjatve do fizičnih oseb iz naslova 
komunalnega prispevka. 
 



Na dan 31.12.2014 izkazujemo Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih 
uporabnikov proračuna, v višini 821.805,36 EUR. Glavne terjatve predstavljajo terjatve do 
Občine Ljutomer iz naslova sofinanciranja izgradnje pomurskega vodovoda – sistem C, 
Občine Puconci iz naslova poslovnega najema, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo iz naslova sofinanciranja investicij občinam, 23. a člen Zakona o financiranju 
občin in Ministrstva za notranje zadeva iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav.   
 
V skupini Drugih kratkoročnih terjatev iz financiranja je prikazana terjatev za vračilo DDV, v 
višini 4.170,16 EUR. 
 
V skupini Drugih kratkoročnih terjatev so zajete  Terjatve za napačna nakazila, v višini 212 
EUR in Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v višini 72.357 
EUR. 
 
4.4.1.1.2.3. Neplačani odhodki 
 
Neplačane odhodke izkazujemo v višini 843.005 EUR in obsegajo neplačane transferne 
odhodke in druge neplačane odhodke. 
 
4.4.1.1.2.4. Aktivne časovne razmejitve 
 
V skupini Aktivne časovne razmejitve so zajeta izločena sredstva iz naslova takse za 
obremenjevanje voda, v višini 292.883 EUR in sredstva rezervni sklad za stanovanja, ki jih 
oblikuje upravljalec stanovanj, v višini 12.124 EUR. 
 
4.4.1.2. O b v e z n o s t i   d o   v i r o v   s r e d s t e v  
 
Obveznosti do virov sredstev obsegajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
ter lastne vire in dolgoročne obveznosti. 
 
4.4.1.2.1.   Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (razred 2) 
 
Na kratkoročnih obveznostih izkazujemo na dan 31.12.2014 stanje v višini 2.017.411 EUR, 
kar je za 2,3 krat več kot istega dne preteklega leta. Na povišanje kratkoročnih obveznosti je 
vplivalo predvsem povišanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  in Neplačanih 
prihodkov. 
  
4.4.1.2.1.1.   Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Na dan 31.12.2014 izkazujemo obveznosti do zaposlenih v višini 21.185 EUR. V tej skupini 
kontov so zajeti obveznosti do delavcev iz naslova plače za mesec december.   
 
4.4.1.2.1.2.   Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujemo v višini 91.227 EUR in izhajajo iz 
neplačanih računov za leto 2014. 
Večje obveznosti imamo do naslednjih dobaviteljev: 
- Arriva Štajerska d.d.       17.234 EUR 



- Cestno podjetje Murska Sobota d.d.     31.262 EUR 
- Dom starejših Idila         1.091 EUR 
- Dom starejših Gornja Radgona        4.804 EUR 
- DOSOR, Dom starejših občanov        2.664 EUR 
- Elektro Maribor, Javno podjetje d.o.o.          3.967 EUR 
- JP Prlekija d.o.o.             7.208 EUR 
- GEN-I, Trgovina in prodaja d.o.o.       2.875 EUR 
- Hidria inženiring d.o.o.         1.823 EUR 
- Odvetniška družb Toš in partnerji          1.281 EUR 
- Občina Ljutomer                     5.877 EUR 
- Projekt elektro storitve d.o.o.        1.304 EUR 
- Saubermacher Slovenije d.o.o.        1.098 EUR 
- SID BANKA D.D.         3.333 EUR 
 
Ostale obveznosti do dobaviteljev so pod 1.000 EUR, izhajajo iz meseca decembra in 
zapadejo v plačilo v mesecu januarju leta 2015. 
 
4.4.1.2.1.3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 
Med  Drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja na dan 31.12.2014 v višini 6.297 
EUR  izkazujemo obveznost za plačilo prispevkov na plačo za zaposlene za mesec december 
ter obveznosti za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za zavarovanje kot občan za 
mesec december. 
 
4.4.1.2.1.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Na dan 31.12.2014 izkazujemo v tej skupini kontov obveznosti v višini 743.237  EUR in 
sicer: 
- Center za socialno delo Gornja Radgona          1.285 EUR  
- Občina Cerkvenjak        1.377 EUR 
- Dom Lukavci  p.o.            3.624 EUR 
- Dom starejših Ljutomer                   3.213 EUR 
- Mestna občina Maribor        1.096 EUR 
- Občina Gornja Radgona        1.623 EUR 
- Občina Ljutomer                  694.305 EUR 
- OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici                  15.342 EUR 
- Varstveno delovni center M. Sobota          3.073 EUR 
- Vrtec Radenci – Radenski Mehurčki      3.932 EUR 
- Zavod za usposabljanje Dornava        1.944 EUR. 
 
Ostale obveznosti do proračunskih uporabnikov so pod 1.000 EUR, izhajajo iz meseca 
decembra in zapadejo v plačilo v mesecu januarju leta 2015. 
 
4.4.1.2.1.5. Neplačani prihodki 
 
Neplačane prihodke izkazujemo v višini 335.050 EUR in obsegajo neplačane transferne 
prihodke in druge neplačane prihodke. 
 
 



4.4.1.2.1.6. Lastni viri in dolgoročne obveznosti do virov sredstev (razred 9) 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti do virov sredstev izkazujejo na dan 31.12.2014 stanje v 
višini 15.021.903  EUR in so za 1 % večje  kot na dan 31.12.2013. Lastni viri obsegajo 
splošni sklad, katerega sestavlja splošni sklad za osnovna sredstva, v višini 14.655.500 EUR, 
presežek prihodkov nad odhodki, v višini 212.997 EUR, splošni sklad za sredstva dana v 
upravljanje, v višini 1.676.170 EUR, splošni sklad za finančne naložbe, v višini 29.502 EUR, 
splošni sklad za vplačilo osnovnega kapitala v javno podjetje, v višini 17.700 EUR in splošni 
sklad za drugo, v višini 1.848 EUR. Na povečanje je vplivalo povečanje rezervnega sklada, 
ki obsega Stalno proračunsko rezervo, v višini 30.047 EUR, proračunski sklad za takso za 
obremenjevanje voda, v višini 292.883 EUR in posebni rezervni sklad za stanovanja, v višini 
12.124 EUR.  
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi do virov sredstev izkazujemo tudi stanje 
dolgoročno prejetih posojil, katerega stanje na dan 31.12.2014 je 679.988,52 EUR. Občina 
Sveti Jurij ob Ščavnici je  leta 2012 najela kredit pri SID banki, v višini 800.000 EUR. 
 
4.4.1.2.1.7 Izven bilančna evidenca  
 
V okviru izvenbilančne evidence smo knjižili prejeta denarna sredstva iz naslova vnovčitve 
bančne garancije podjetju Pomgrad d.o.o.  zaradi neodprave napak v garancijskem roku na 
projektu izgradnje KUS Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 160.000 EUR.  
Izvenbilančno imamo knjiženo tudi podelitev koncesije za izvedbo kotlovnice za proizvodnjo 
toplote na osnovi lesne biomase in pravico dobave toplote uporabniku Osnovni šoli Sveti Jurij 
ob Ščavnici. Koncesija je bila podeljena podjetju Petrol Energetika d.o.o. po modelu javno – 
zasebnega partnerstva po metodi DBOT (projektiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v posest in last). 
Višina vloženih sredstev koncesionarja za realizacijo gradnje kotlovnice je 105.000 EUR. 
 
4.4.2.   S t a n j e    i n    g i b a n j e    n e o p r e d m e t e n i h  

   d o l g o r o č n i h    s r e d s t e v     i n     o p r e d m e t e n i h    
   o s n o  v n i h    s r e d s t e  v 

 
Obrazec stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev je obvezna priloga k bilanci stanja. 
 
Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 01. januarja do 31. decembra po posameznih 
kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
izkazanih na ustreznih kontih skupine 00, 02 in 04, njihovi popravki pa se izkazujejo na 
kontih skupin 01,03, in 05. 
 
Osnovna sredstva so vodena po nabavnih cenah. Vrednost osnovnih sredstev je zmanjšana za 
redni odpis oz. amortizacijo po predpisanih stopnjah in povečana za vrednost novih nabav. 
 
4.4.3.   S t a n j e    i n    g i b a n j e    d o l g o r o č n i h  
            k a p i t a l s k i h    n a l o ž b    i n    p o s o j i l   
 
Druga obvezna priloga k bilanci stanja je obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih 
naložb in posojil. 
 



Ta obrazec je preglednica stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročnih 
posojil. Gre za kumulativni prikaz knjigovodskih podatkov od 01. januarja do 31. decembra, 
izkazanih na ustreznih kontih skupin 06 -  Dolgoročne kapitalske naložbe  in 07 – Dolgoročno 
dana posojila in depoziti.  
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na kontu skupine 06 izkazuje 383 delnic v CP Murska Sobota 
d.d., v skupni vrednosti na dan 31.12.2014 , v višini 12.332 EUR, Vplačilo osnovnega 
kapitala v javno podjetje Center za ravnaje z odpadki, v višini 1.990 EUR in Vplačilo 
osnovnega kapitala v javno podjetje Prlekija, v višini 15.180 EUR. Na kontu skupine 07 se 
vodijo dolgoročni depoziti dani banki za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite 
obrtnikov. V tabeli je prikazano otvoritveno  stanje depozitov na dan 01.01.2014, znesek 
povečanja danih posojil v letu 2014, znesek zmanjšanja danih posojil in vrednost danih 
posojil na dan 31.12.2014. V letu 2009 je bil nakazani depozit Novi KBM za 
subvencioniranje obrestne mere obrtnikom, v višini 8.345,85 EUR. V letu 2010, 2011, 2012, 
2013 in 2014 je bilo v ta namen počrpanih 6.497 EUR. Stanje na dan 31.12.2014 je 1.849 
EUR.  
 
Sv. Jurij ob Ščavnici, marec 2015 
 
Pripravila:        Župan 
Občinska uprava                         Miroslav PETROVIČ, l.r. 
 


