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KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Juri ob Ščavnici za leto 2012

Obrazložitve rebalansa proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto
2012

I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in
60/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00,30/02,56/02 – ZJU, 110/02, 127/06 in 14/07) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (Uradni list št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 20. redni
seji, dne 07.11.2012 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012 se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2012 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
3,313.526
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,303.464
70 DAVČNI PRIHODKI
2,081.724
700 Davki na dohodek in dobiček
1,943.396
703 Davki na premoženje
69.820
704 Domači davki na blago in storitve
68.508
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
221.740
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja
98.790
711 Takse in pristojbine
2.181
712 Denarne kazni
4.358
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
116.411
72 KAPITALSKI PRIHODKI
94.191
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
53.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
41.191
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
915.871
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
268.898
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
646.973
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4,717.070
40 TEKOČI ODHODKI
848.863
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
169.720
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
25.953
402 Izdatki za blago in storitve
633.022
403 Plačila domačih obresti
11.000
409 Rezerve
9.168
41 TEKOČI TRANSFERI
1,239.386
410 Subvencije
143.011
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
658.428
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
154.040
413 Drugi tekoči domači transferi
283.907
414 Tekoči transferi v tujino
0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

2,465.925
2,465.925
162.895
38.500
124.395
-1.403.543

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2012
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

922.343
922.343
0
0
0
-481.200
922.543

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. STANJE SRED.NA RAČUNU OB KONCU PRET.LETA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 410-_____/2012
Sv. Jurij ob Ščavnici, 07.11.2012
Župan
Anton SLANA, l.r.
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1,403.343
481.200

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI
ŠČAVNICI ZA LETO 2012

JURIJ OB

Proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2012 je bil sprejet na 7. redni seji občinskega
sveta, dne 28.06.2011. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 53/2011, dne 01.07.2011.
Spremenjen in dopolnjen je bil na 2. izredni seji občinskega sveta, dne 15.02.2012. Objavljen
je bil v Uradnem listu RS št. 14/2012, dne 24.02.2012 .
Izhodišče za pripravo II. rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012 je
bil I. rebalans proračuna za leto 2012 in realizacija proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za obdobje od 01.01. 2012 do 30.09.2012 ter ocena realizacije od 01.10.2012 do 31.12.2012.
Iz II. rebalansa proračuna za leto 2012 je razvidno, da so prihodki proračuna manjši od
planiranih za 20,6 % in znaša 3,313.526 EUR. Odhodki po II. rebalansu proračuna so manjši
za 26,5 % od veljavnega proračuna za leto 2012 in znašajo 4,717.070 EUR. Proračunski
primanjkljaj je 1,403.543 EUR, ki se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan
31.12.2011, v višini 481.200 EUR in z dolgoročnim domačim zadolževanjem, v višini
922.343 EUR. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se bo zadolžila za investicijo v Kulturni dom v
višini 800.000 EUR in za investicijo v KPC, v višini 122.343 EUR.

PRIHODKI
Do konca leta 2012 predvidevamo za 20,6 % manjše prihodke v primerjavi s sprejetim I.
rebalansom proračuna za leto 2012.
Zmanjšanje prihodkov proračuna
Osnovni razlog za zmanjšanje prihodkov II. rebalansa proračuna v primerjavi z veljavnim
proračunom je znižanje nedavčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov. Nedavčni prihodki
bodo nižji od planiranih za 23,6 %, kapitalski prihodki za 53,9 % in transferni prihodki za
43,1 %.
Nedavčni prihodki so se zmanjšali iz 290.128 EUR na 221.740 EUR. Na zmanjšanje
nedavčnih prihodkov so vplivali predvsem drugi nedavčni prihodki, saj so se zmanjšali iz
planiranih 251.386 EUR na 116.411 EUR, kar predstavlja 46,3 % planiranega. V okviru teh
pričakujemo manjše druge prihodke, ki se bodo zmanjšali za 2.400 EUR in prihodki od pitne
vode, ki se bodo zmanjšali za 1.200 EUR. Prihodki od pitne vode se bodo zmanjšali, ker smo
v začetku leta 2012 predali v upravljanje Javnemu podjetju Prlekija vodovod Sveti Jurij ob
Ščavnici. Bistveno pa je vplival, na zmanjšanje nedavčnih prihodkov, izpad prihodka iz
naslova Sofinanciranja društev za obnovo vaških domov, v višini 133.946 EUR, saj nismo
uspeli na javnem razpisu Ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi.
Kapitalski prihodki so se zmanjšali iz 204.500 EUR na 94.191 EUR, kar predstavlja 46,06
% planiranega. V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012 smo planirali prodajo nepremičnin v skupni
vrednosti 204.500 EUR. V okviru dveh razpisov prodaje nepremičnega premoženja Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici bomo v letu 2012 prodali stavbna zemljišča, v višini 21.191 EUR,
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kmetijska zemljišča, v višini 18.900 EUR in stanovanje v Gornji Radgoni, v višini 54.100
EUR.
Transferni prihodki so se zmanjšali iz planiranih 1,610.753 EUR na 915.871 EUR, kar
predstavlja le 56,9 % planiranega. Osnovni razlog za zmanjšanje teh prihodkov je
nerealizacija prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij države iz ukrepa 322 – Obnova in
razvoj vasi. V tej postavki smo imeli planirano sofinanciranje obnove vaških domov, v višini
325.290 EUR ter celostne ureditve lokalnega središča, v višini 387.735 EUR. V mesecu
februarju 2012 smo se z navedenima projektoma prijavili na 7. Javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi. Projekta sta bila pravočasno
pripravljena, vloga je bila oddana v roku. V mesecu septembru smo s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, prejeli dve odločbi,
s katerima sta bili naši vlogi zavrnjeni, zaradi že porabljenih sredstev vlagateljev, ki so zbrali
večje število točk. Zoper omenjeni odločbi smo pravočasno vložili pritožbi. Odgovorov na
pritožbi še nismo prejeli
Na nižje transferne prihodke je vplivala tudi ukinitev finančne izravnave. Zaradi varčevalnih
ukrepov ter posledično sprejeta Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.
40/12) je Državni zbor RS, dne 11.05.2012, sprejel Rebalans proračuna RS za leto 2012 ter
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in
2012, ki občinam zmanjšuje dohodnino in finančno izravnavo. S tem ukrepom je bila Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici ukinjena finančna izravnava, v višini 25.884 EUR.
Povečanje prihodkov proračuna
V II. rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so se povečali nekateri prihodki in
sicer:
• Konto 703301 – Davek od prometa nepremičnin – fizične osebe se povečal za 10.687
EUR oz. za 106,87 %.
• Konto 704403 – Davek na dobitke od iger na srečo se je povečal za 543 EUR.
• Konto 71030302 – Poslovni najem CEROP se je povečal za 8.211 EUR oziroma za
265,49 %.
• Konto 712001 - Globe za prekrške se je povečal za 2.010 EUR oziroma za 288,41 %.
• Konto 712007 – Nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo prostora se je povečalo za
2.010 EUR.
• Konto 71419901 – Mrliška veža se je povečal za 771 EUR oziroma za 28,25 %.
Vključitev novih prihodkov
V II. rebalans proračuna za leto 2012 smo na prihodkovni strani na novo vključili naslednje
prihodke:
• Konto 703200 – Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, v višini 19 EUR.
• Konto 703201 – Zamudne obresti od davkov občanov, v višini 7 EUR.
• Konto 704405 - Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo, v višini 2
EUR.
• Konto 71030301 – Poslovni najem – vodooskrba, v višini 68.446 EUR. Občina Sveti
Jurij ob Ščavnici ima z Javnim podjetjem Prlekija podpisano pogodbo o poslovnem
najemu za opremo vodovoda.
• Konto 71030401 – Prihodki od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarske
javne službe, višini 2.071 EUR.
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•
•

Konto 72000102 – Prihodki od prodaje stanovanja, v višini 53.000 EUR.
Konto 7220001 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, v višini 20.000 EUR.
• Konto 74000105 – Ministrstvo za okolje in prostor- sofinanciranje vodooskrbe
Pomurja, v višini 51.801 EUR.
Izločitev prihodkov
V II. rebalansu proračuna za leto 2012 smo izločili naslednje prihodke:
• Konto 71030401 – Prihodek od najemnin infrastrukture
1.940 EUR
za izvajanje gospodarske javne službe
• Konto 71419923 – Sofinanciranje društev za obnovo
133.946 EUR
vaških domov
• Konto 72000103 – Prihodki od prodaje objektov
154.500 EUR
• Konto 74000117 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 322,
325.290 EUR
Obnova vaških domov
• Konto 74000118 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 322,
387.735 EUR
Celostna ureditev lokalnega središča
• Konto 74010103 – Občina Puconci – amortizacija CERO
5.149 EUR
ODHODKI
Na osnovi ocene realizacije za leto 2012 predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012, manjši za 1,698.704 EUR oziroma za
26,5 %. Do konca leta 2012 predvidevamo odhodke v višini 4,717.070 EUR.
Na znižanje odhodkov II. rebalansa proračuna občine za leto 2012 je vplivalo predvsem
zmanjšanje investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Nižji so bili tudi nekateri
tekoči odhodki.
Investicijski odhodki, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2012 planirani v višini
3,734.844 EUR so se znižali na 2,465.925 EUR, kar predstavlja 34 % znižanje. Osnovni
razlog za znižanje teh odhodkov so naslednje nerealizirana investicije, ki se bodo prenesle v
proračun leta 2013:
• Celostna ureditev lokalnega središča
632.069 EUR,
• Investicija v odvajanje in čiščenje odpadnih voda
8.955 EUR,
• Rekonstrukcija JP 888481 Terbegovci – Kantarovci
179.000 EUR,
• Obnova Jerinove kapele na Jamni
10.000 EUR
Na nižje investicijske odhodke je vplivalo tudi znižanje nekaterih investicij:
- Javni vodovod Sv. Jurij – trg se je zmanjšal iz 100.500 na 83.282 EUR,
- Izgradnja KD se je zmanjšala iz 775.584 EUR na 744.783 EUR, za 30.801 EUR
- Izgradnja KPC se je zmanjšala iz 953.154 EUR na 630.636 EUR, za 322.518 EUR,
- Nakupi zemljišč, so se zmanjšali iz 159.000 EUR na 59.000 EUR,
- Prostorski plan se je znižal iz 60.000 EUR na 30.000 EUR in
- Projektna dokumentacija za vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici se je zmanjšala iz 45.000 EUR
na 23.340 EUR.
Investicijski transferi, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2012 planirani v višini
632.295 EUR, so se znižali na 162.895 EUR, kar predstavlja 74,24 % znižanje. Osnovni
razlog za znižanje transfernih odhodkov je nerealizirana investicija v obnovo vaških domov, v
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višini 496.600 EUR, ki se bo prenesla v proračun leta 2013 ter neporabljena sredstva
namenjena za zagonske stroške skupne občinske uprave, v višini 1.000 EUR. Neporabljena
sredstva, v višini 23.000 EUR, bodo ostala tudi sredstva namenjena gasilskim društvom za
pridobitev uporabnega dovoljenja, ki se prav tako prenesejo v proračun leta 2013.
Znižanje tekočih odhodkov
V okviru tekočih odhodkov se bodo do konca leta, kot posledica varčevalnih ukrepov države,
zmanjšali stroški dela občinske uprave iz 175.079 EUR na 159.826 EUR, kar predstavlja
8,71 % znižanje ter izdatki za službena potovanja iz 16.509 na 14.679 EUR, kar predstavlja
11,08 % znižanje. Za 3,2 % se bodo znižali tudi stroški pisarniškega in splošnega
materiala ter storitev. V okviru teh stroškov se bodo znižali stroški izdaje občinskega glasila
za 76,7 %, revizorske storitve za 39,7 %, provizija za pobiranje takse za obremenjevanje
voda za 44,3 %, drugi splošni materialni stroški in storitve za 16,5%, celostna podoba občine
za 11,1 %, stroški občinskega praznika za 9 %, stroški čistilne akcije za 29,4 % ter izvajanje
javnih pooblastil – odvajanje in čiščenje za 19,6 %. Nižji bodo tudi stroški tekočega
vzdrževanja, ki se bodo iz planiranih 370.384 EUR znižali na 365.296 EUR.
Znižanje tekočih transferov
V okviru tekočih transferov se bodo zmanjšali transferi posameznikom in gospodinjstvom
za 1,3 % in sicer Regresiranje oskrbe v domu ostarelih za 7,4 %, Plačilo razlike med ceno
programa in plačili staršev v vrtcu za 3 % in Izplačilo nadomestila družinskemu pomočniku
za 11,1 % in drugi domači tekoči transferi in sicer sredstva za delovanje skupnih občinskih
uprav in tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke, za 3,63 %.
Povečanje odhodkov proračuna:
•

V okviru plač in dodatkov so se povečali stroški na postavki 041001 - Stroški
zaposlenih v programu javnih za 42,20 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Pri
pripravi proračuna smo predvidevali, da bomo imeli v programu javnih del zaposlene
tri delavce od meseca marca do konca novembra 2012. Zaradi aktivne politike
zaposlovanja je država v mesecu maju ponovila razpis za javna dela. V občini bo v
letu 2012 zaposlenih v programu javnih del 6 delavcev (ena delavka za obdobje 9
mesecev, ena delavka za obdobje 8 mesecev, en delavec za obdobje 3 mesecev ter trije
delavci za obdobje 5 mesecev). Kot naročnik sofinanciramo tudi eno javno delo ribiški
družini Gornja Radgona, eno javno delo Turističnem društvu Sveti Jurij ob Ščavnici
ter dvoje javnih del v Domu starejših Gornja Radgona.

•

V okviru izdatkov za blago in storitve so se povečali stroški energije, vode,
komunalnih storitev in komunikacij za 12 %, kazni in odškodnine so se povečale za
100 % ter drugi operativni odhodki, ki so se povečali za 3,5 %.

•

V tekočih transferih so se povečale subvencije javnim podjetjem za 57,8 %. V
okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom se je povečal konto Razlika v
ceni programa in plačilih staršev za 14,5 % in konto Plačilo pogrebnin za 50,8 %.
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so se povečali za 1,9 %. V okviru
teh transferov se je povečal konto Ostalo na področju kulture za 22,91 % (podpisana
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pogodba z Javnim skladom RS za ljubiteljsko dejavnost za sofinanciranje plače
administratorke v javnem skladu za ljubiteljsko dejavnost Gornja Radgona) in konto
Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Stara Gora za 100 % (društvo v letu 2011 ni
bila nakazana dotacija za delovanje). V okviru drugi tekoči domači transferi se je
povečal konto Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje
občina za 30 % (sprememba zakonodaje in prenos pristojnosti na CSD Gornja
Radgona), konto Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami za 23 % ,
konto Javna dela v vrtcu za 18,3 %, konto Pomoč družini na domu (vodenje in
koordiniranje) CSD G. Radgona za 64,7 %, konto Javno delo CSD Gornja Radgona za
64,7 %, konto Materialni stroški ljudske univerze Gornja Radgona za 59,7 % ter konto
Sredstva za izvajanje JD v Domu starejših Gornja Radgona za 56,6 %.
V okviru investicijskih odhodkov so se povečali odhodki nakupa računalnikov in
računalniške opreme za 2,04 % (nabava programske in strojne opreme za vodenje osnovnih
sredstev) in Rekonstrukcija ostrešja in sprememba namembnosti na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
za 13,6 % . Za izvedbo navedene investicije (ureditev dveh učilnic, kabineta, hodnika in
stopnišča s pripadajočo opremo) je bilo v proračunu občine za leto 2012 zagotovljenih
100.000,00 EUR. Znesek za proračun je bil ocenjen okvirno na podlagi idejne zasnove, saj
projekti, ki vsebujejo tudi projektantski predračun še niso bili izdelani. Na višjo vrednost
investicije so vplivale tudi predpisane zahteve za gradnjo objektov za vzgojo in izobraževanje
(npr. obvezna vgradnja rekuperatorja zraka, idr.). Po zakonu o graditvi objektov je gradnja
zapadla pod gradnjo zahtevnega objekta, kar pomeni, da je bilo potrebno opraviti tudi revizijo
projektne dokumentacije. Zaradi prijave projekta za sofinanciranje iz 21. člena ZFO je bilo
potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Tabela: Glavne postavke investicije z zneski
POSTAVKA
1.
Izdelava idejne zasnove, projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za
izvedbo (PZI)
2.
Revizija projektne dokumentacije
3.
Pogodba za gradnjo, z izvajalcem na podlagi
izvedenega naročila male vrednosti, objavljenega
na portalu javnih naročil
4.
Gradbeni nadzor, izdelava varnostnega načrta in
koordinator varnosti in zdravja pri delu - skupaj
5.
Strokovnjaki za tehnični pregled, po določenih
tarifah - skupaj
6.
Izdelava projektov izvedenih del (PID)
7.
Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) (za prijavo projekta za
sofinanciranje iz 21. člena ZFO)
8.
Notranja oprema (stoli, mize, omare, oprema
kabineta, 2x tabla klasična, 2x interaktivna tabla
in 2x projektor)

ZNESEK
7.560,00 EUR
1.740,00 EUR
95.955,21 EUR
3.240,00 EUR
1.000,00 EUR
3.420,00 EUR
1.000,00 EUR
10.000,00 EUR

Pri investicijama v izgradnjo KD in KPC je prihajalo med posameznimi postavkami do
prerazporeditev sredstev, ker je bilo na podlagi začasnih situacij izvajalca, težko in zamudno
tekoče razporejati sredstva med posamezne postavke. Dokončna razmejitev bo narejena na
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osnovi končne situacije, ko bosta investiciji KD in KPC preneseni, kot osnovno sredstvo, v
uporabo.
Vključitev novih odhodkov
V II. rebalans proračuna za leto 2012 smo na odhodkovni strani na novo vključili naslednje
odhodke:
• Konto 40293202 – Stroški povezani z zadolževanjem
5.000 EUR,
• Konto 403100 – Plačilo obresti od kratkoročnih kreditov
11.000 EUR,
• Konto 41200052 – Sofinanciranje javnih del TD Sv. Jurij ob Šč.
1.000 EUR
• Konto 42030005 – Nabava avtomatskega defibrilatorja
2.578 EUR,
• Konto 42030006 – Nakup opreme – vodooskrba
1.000 EUR,
• Konto 43100001 – Sofinanciranje investicij gasilskim društvom
5.000 EUR.
Izključitev odhodkov
V II. rebalansu proračuna za leto 2012 smo na odhodkovni strani izločili naslednje odhodke:
• Konto 41000001 – Subvencioniranje cene storitev JS uporabnikom – vodooskrba,
• Konto 41300302 – Skupna občinska uprava – plača,
• Konto 41300303 – Skupna občinska uprava – materialni stroški,
• Konto 42040113 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode
• Konto 42040143 – Gradnja javnega parkirišča pri posojilnici,
• Konto 42040144 – Gradnja javne razsvetljave ob JP 888600 odsek 888601 Teksaspošta
• Konto 42040243 - Rekonstrukcija JP 888481 Terbegovci – Kantarovci
• Konto 42040248 - Obnova Jerinove kapele na Jamni,
• Konto 42080104 – Nadzor nad izgradnjo vodovoda,
• Konto 43200012 – Skupna občinska uprava, zagonski stroški
PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV
Na osnovi navedenih obrazložitev predlagamo uskladitev vseh navedenih postavk, na katerih
ugotavljamo neskladja in predlagamo, da se sprejme naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici sprejeme Odlok o rebalansu proračuna
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012.
Oktober, 2012
Pripravila:
Suzana Šadl

Župan
Anton SLANA
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