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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 15.
člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 45/14) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 2. redni seji, dne 10.12.2014 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2014 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
4,975.238
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,364.347
70 DAVČNI PRIHODKI
2,056.285
700 Davki na dohodek in dobiček
1,922.874
703 Davki na premoženje
67.021
704 Domači davki na blago in storitve
66.390
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
308.062
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja
105.772
711 Takse in pristojbine
2.181
712 Denarne kazni
1.070
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
199.039
72 KAPITALSKI PRIHODKI
24.582
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
21.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
3.582
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.586.309
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
570.785
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
2.015.524
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.245.531
40 TEKOČI ODHODKI
987.381
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
182.071
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
29.255
402 Izdatki za blago in storitve
750.555
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
10.500
41 TEKOČI TRANSFERI
1,135.139
410 Subvencije
59.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
615.905
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
156.695
413 Drugi tekoči domači transferi
303.539
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.)

2.853.337
2.853.337
269.761
269.761
30.913
-270.293

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2014
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.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

140.126
140.126
140.126
40.000
40.000
40.000
-170.167

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

100.126

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

270.293
170.167

2. Člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici –
http:/www.sveti-jurij.si/.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 410-0010/2014
Sv. Jurij ob Ščavnici, 10.12.2014
Župan
Miroslav Petrovič
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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI
ŠČAVNICI ZA LETO 2014

JURIJ OB

1. UVOD
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 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. Prvi
rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 je bil posredovan v obravnavo
občinskemu svetu na 34. redni seji, dne 01.07.2014, vendar ga občinski svet ni obravnaval. Bil
je umaknjen iz dnevnega reda.
Izhodišče za pripravo rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 je
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 in realizacija proračuna občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2013 do 31.10.2014 ter ocena realizacije od 01.11.2014 do
31.12.2014.
Predlog rebalansa občinskega proračuna je pripravljen v naslednji vsebini in strukturi:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
po ekonomski klasifikaciji:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Računi finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja;
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih;
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
IV. OBRAZLOŽITEV
splošnega dela proračuna in
posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna).
V splošnem in posebnem delu rebalansa proračuna so v stolpcih prikazani:
Sprejeti proračun 2014
Veljavni proračun 2014
Realizacija od 1.1.2013 do 31.10.2014
Rebalans proračuna 2014
Indeks realizacija 1.1.-31.10.2014 v primerjavi z veljavnim proračunom 2014
Indeks rebalans proračuna 2014 v primerjavi z veljavnim proračunom 2014.
Iz rebalansa proračuna za leto 2014 je razvidno, da so prihodki proračuna manjši od planiranih
za 29,7 % in znašajo 4.975.238 EUR. Odhodki po rebalansu proračuna so manjši za 30,0 % od
veljavnega proračuna za leto 2014 in znašajo 5.245.531 EUR. Proračunski primanjkljaj z
odplačilom kredita v višini 40.000 EUR v letu 2014 je 310.293,00 EUR in se bo pokrival z
ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2013, v višini 170.167,11 in domačim
zadolževanjem v višini 140.125,89 EUR.
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Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44/07),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).
V delu rebalansa proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo
občine upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov rebalansa proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta,
občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo;v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi
dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;v
nadaljevanju: ZSPDPO).
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I. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
7 – PRIHODKI

4.975.238

Po rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2014 manjše prihodke v primerjavi s
sprejetim proračuna za leto 2014, za 29,7 %.
Zmanjšanje prihodkov proračuna
Osnovni razlog za zmanjšanje prihodkov rebalansa proračuna v primerjavi z veljavnim
proračunom je v znižanju kapitalskih in transfernih prihodkov. Kapitalski prihodki bodo do
konca leta 2014 predvidoma nižji od planiranih za 83,1 %, transferni prihodki pa za 42,9 %.

70 - DAVČNI PRIHODKI

2.056.285

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s
posebnimi predpisi.
V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na
premoženje (konto 703) ter Domače davke na blago in storitve (konto 704).
Davčne prihodke planiramo v višini 2.056.285 EUR, kar predstavlja 2 % znižanje v primerjavi
s sprejetim proračunom za leto 2014. Osnovni razlog za znižanje je nesprejetje Zakona o davku
na nepremičnine. V proračunu smo iz tega naslova pričakovali 45.000 EUR .

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

308.062

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in
nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem
(prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).
Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo
odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.
Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe
zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.
V to skupino odhodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste
prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne
dejavnosti.
V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja
(konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712) in Drugi nedavčni
prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo
lastne prihodke občine.
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Nedavčni prihodki so se z rebalansom proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom nekoliko
povišali in sicer iz 304.919 EUR na 308.062 EUR. Povišali so se prihodki od obresti vezanih
depozitov za 2.900 EUR, prihodki od poslovnega najema na področju oskrbe s pitno vodo za
1.770 EUR ter drugi prihodki za 27.746 EUR zaradi poračuna subvencije pokrivanja odhodkov
nad prihodki OGJS za področje oskrbe s pitno vodo - omrežnina za leto 2013. Znotraj
nedavčnih prihodkov pa so se znižali prihodki od najemnine za stanovanja za 2.100 EUR,
prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del Zavoda RS za zaposlovanje za 11.000
EUR in sofinanciranje društev za obnovo večnamenskih zgradb za 14.766 EUR. Za leto 2014
smo planirali 4 javne delavce v programu urejanje in vzdrževanje javnih površin za obdobje 10
mesecev. Dejansko pa so bili v programu javnih del zaposleni trije delavci, za obdobje 10
mesecev.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

24.582

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje
realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč,
nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk).
Kapitalski prihodki so se zmanjšali iz 145.099 EUR na 24.582 EUR, kar predstavlja 16,9 %
planiranega. V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 smo planirali prodajo nepremičnin v skupni
vrednosti 145.099 EUR. Predvidevali smo prodajo zgradb in prostorov, v višini 85.295 EUR in
prodajo stavbnih zemljišč , v višini 59.804 EUR. V mesecu aprilu je bil izveden javni razpis.
Prodali smo samo stanovanje, v višini 21.000 EUR.

73 - PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije izkazujemo na kontih skupine 73 in obsegajo tiste tekoče in kapitalske
prihodke, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz
domačih virov, torej od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb, ali tujine. Prejeta
donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in
programu koriščenja ter sredstva za posamezne namene, za katera se ta sredstva dodelijo in na
podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabijo.
Prejetih donacije za leto 2014 nismo planirali in jih tudi z rebalansom proračuna ne planiramo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

2.586.309

Transferne prihodke izkazujemo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa sredstva, ki
so prejeta iz drugih javno finančnih institucij , to je iz državnega proračuna, proračunov
lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih izvenproračunskih
skladov. Tovrstnih prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (konto 740) in
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741).
Transferni prihodki so se zmanjšali iz planiranih 4.530.124 EUR na 2.586.309 EUR, kar
predstavlja le 57,1 % planiranega. Osnovni razlog za zmanjšanje teh prihodkov je odločitev, da
se v letu 2014, ne izvede energetska sanacija ZD Gornja Radgona. Zaradi tega ne bo prihodkov
iz naslova vračila ZD Gornja Radgona za energetsko obnovo ZD, v višini 23.670 EUR ter

9

prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezije – energetska
obnova ZD, v višini 29.357 EUR. Prav tako ni prišlo do izgradnje širokopasovnih omrežij,
sofinanciranje v višini 500.000 EUR ter ureditve krajevne čitalnice, sofinanciranje v višini
8.500EUR, ker ni bilo ustreznih razpisov. Na zmanjšanje transfernih prihodkov pa so vplivali
tudi za 633.202 EUR nižja sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor – vodooskrba Pomurja,
sistem C ter za 641.802 EUR manjša prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU iz kohezije – vodooskrba Pomurja, sistem C. Projekt vodooskrba Pomurja je bil
v proračunu za leto 2014 planiran na podlagi ocenjene vrednosti celotnega projekta sistema C
iz investicijskega programa, ki pa je bil bila previsoka. Vrednost je bilo potrebno znižati iz
razloga malega projekta - po evropski direktivi je projekt do 50 milijonov EUR projekt male
vrednosti.
Vključitev novih prihodkov
V rebalans proračuna za leto 2014 smo na prihodkovni strani na novo vključili naslednje
prihodke:
• Konto 71419905 – Pitna voda, v višini 125 EUR in
• Konto 72200001 – Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč, v višini 3.582 EUR, ki v
proračunu za leto 2014, niso bili planirani.
Izločitev prihodkov
V rebalansu proračuna za leto 2014 ne bodo realizirani naslednji prihodki (vrednost 0) :
• Konto 703012 – Davek na nepremičnine
45.000 EUR
• Konto 704719 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
719 EUR
odlaganja odpadkov
• Konto 720099 – Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov
39.183 EUR
• Konto 72210001 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
59.804 EUR
• Konto 74000112 – Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
128.000 EUR
regionalno politiko – 23. a člen
• Konto 74000119 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 321,
500.000 EUR
izgradnja širokopasovnih omrežij
• Konto 74000122 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
8.500 EUR
Program za razvoj podeželja – Leader – Ureditev krajevnih čitalnic
• Konto 74010104 – Občina Sv. Jurij ob Šč. – sofinanciranje ZD
23.670 EUR
Gornja Radgona za energetsko obnovo ZD
29.357 EUR
• Konto 74130003 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU iz kohezije – energetska obnova ZD

4 – ODHODKI

5.245.531

Na osnovi ocene realizacije za leto 2014 predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014, manjši za 2.246.129 EUR oziroma za
30 %. Do konca leta 2014 predvidevamo odhodke v višini 5.242.531 EUR.
Na znižanje odhodkov rebalansa proračuna občine za leto 2014 je vplivalo predvsem
zmanjšanje investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.
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40 - TEKOČI ODHODKI

987.381

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:
Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela
(sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni
dopust ter drugi izdatki zaposlenim).
Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega
socialnega zavarovanja zaposlenih.
Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter
plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za
tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine .
Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, vrednost pod 500 EUR.
Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili občinskim
funkcionarjem. Ti stroški obsegajo izplačila županu, svetnikom, članom odborov in komisij ter
druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, reprezentanca, dnevnice in
stroški prevoza občinskih funkcionarjev, stroški uradnih objav, strokovna ekskurzija, snemanje
sej občinskega svet, …
Plačilo obresti in
Sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki so se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšali
za 33.632 EUR na 987.381 EUR, kar predstavlja 3,3 % zmanjšanje v primerjavi z veljavnim
proračunom. Na zmanjšanje tekočih odhodkov je vplivala nerealizacija nekaterih kontov in
sicer:
- Konta 40209907 – Strokovna ekskurzija
1.500 EUR,
- Konto 40209908 – Čistilna akcija
1.000 EUR,
- Konto 40200801 – Revizorske storitve
1.000 EUR,
- Konto 40219904 – Priprava podatkov o nepremičnem
2.000 EUR,
premoženju občine
- Konto 40220503 – Internet
676 EUR,
- Konto 40240005 – Dnevnice za službeno pot – podžupan
60 EUR,
- Konto 40249905 – Drugi izdatki za službeno pot – podžupan
100 EUR,
- Konto 40240205 – Stroški prevoza – podžupana
570 EUR,
- Konto 40259901 – Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici
2.400 EUR,
- Konto 40290003 – Stroški konferenc, seminarjev – NO
300 EUR,
- Konto 402945 – Davek na nepremičnine
30.000 EUR,
2.000 EUR.
- Konto 40292301 – Članarina »Sončna zadruga«
Med tekoče odhodke so bil na novo vključeni konti povezani z izgradnjo vodovoda Pomurja –
sistem C. Uveden je bil nov način prikazovanja odhodkov. Vključilo smo:
- Konto 402010606 – Informiranje in obveščanje javnosti – sistem C
1.832 EUR,
- Konto 40299914 – Drugi operativni odhodki – sistem C
17.013 EUR.
Z rebalansom smo na novo vključili tudi konte povezane z izplačilom plače županu za mesec
december za poklicno opravljanje funkcije župana, v skupni višini 3.544 EUR.
S prerazporeditvijo župana je bila, iz investicijskih odhodkov med tekoče odhodke,
prerazporejena investicija v izgradnjo JP 888360, odsek 388060 Selišči – Petric, v višini
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113.000 EUR, ker je okrajno sodišče Gornja Radgona, dne 27.01.2014, v skladu s sklepom,
izvedlo izvršbo in nam zaseglo denarna sredstva v višini 112.854 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.135.139

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.
Ti odhodki obsegajo:
Subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim
podjetjem,finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem
transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za
tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom ,
transfere neprofitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne institucije,
katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno oziroma javno
koristno,
tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vse sredstva, ki
se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki so namenjena
financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi izdatki za plačila storitev javnim zavodom,
javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna
ter tekoči transferi v tujino.
Tekoči transferi so se, z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom, znižali za
15.167 EUR in sicer iz 1.150.306 EUR na 1.135.139 EUR.
Do znižanja je prišlo zaradi ne realizacije subvencioniranja obresti podjetjem in zasebnikom, v
višini 10.000 EUR. V mesecu maju je bil izveden razpis, vendar zaradi nezanimanja, sredstva
niso bila podeljena.
Znižale so se tudi subvencije v kmetijstvu za 7.218 EUR. Na podlagi javnega razpisa se bo iz te
postavke pokrivalo le zavarovanje živali za primer izgube živali zaradi bolezni.
Med transfernimi odhodki pa so višji izdatki za GŠ Gornja Radgona, kateri je bilo potrebno
zagotovljena dodatna sredstva, v višini 499 EUR za materialne stroške GŠ, ker v sprejetem
proračunu nismo zagotavljali sredstva za stroške notranje revizije, varstva pri delu ter za redne
zdravniške preglede zaposlenih.
Višji za 5.800 EUR so tudi izdatki namenjeni za pokrivanje prispevka v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina.
Dodatna sredstva, v višini 1.354 EUR, je bilo potrebno zagotoviti za sofinanciranje JD v
Turističnem društvu Sveti Jurij ob Ščavnici ter sredstva, v višini 446 EUR, za izvajanje JD v
Domu starejših Gornja Radgona.
V okviru tekočih transferov so bile, z rebalansom proračuna na predlog Knjižnice Gornja
Radgona, opravljene tudi nekatere prerazporeditve med konti, ki so bili planirani za delovanje
Knjižnice Gornja Radgona.
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

2.853.337

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup
zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedbi projektov in projektne
dokumentacije.
Investicijski odhodki, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2014 planirani v višini
4.951.732 EUR, so se znižali na 2.853.337 EUR, kar predstavlja 42,4 % znižanje. Osnovni
razlog za znižanje teh odhodkov je posredovani plan izgradnje vodooskrbe Pomurja – sistem C,
ki je narekoval znižanje odhodkov iz 4.017.092 EUR na 2.554.721 EUR ter uskladitev med
konti. Posledično z znižanjem odhodkov so se znižali tudi prihodki iz naslova sofinanciranja
projekta s strani države in EU.
Na znižanje investicijskih odhodkov je vplivala tudi prerazporeditev konta JP 888360, odsek
388060 Selišči – Petric na konto tekočih odhodkov – Odškodnine zaradi sodnih postopkov, v
višini 113.000 EUR ter nerealizacija naslednjih projektov:
5.000 EUR,
- Programa opremljanja stavbnih zemljišč
- Ureditev krajevne čitalnice
12.000 EUR,
- Postavitev avtobusnih postaj
6.000 EUR,
10.000 EUR,
- Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici
- Izgradnja širokopasovnih omrežij
500.000 EUR,
- Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
1.000 EUR,
- Odkupi zemljišče
12.000 EUR,
- Lokalni energetski koncept občine
4.000 EUR,
3.000 EUR,
- Program oskrbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
- Priprava projektne dokumentacije za oskrbo s pitno vodo
1.000 EUR,
- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo širokopasovnih omrežij
38.000 EUR.
Med investicijske odhodke pa je bil na novo vključen projekt Investicije v odvajanje in
čiščenje odpadne vode, izgradnja kanalizacije na Ivanušovem bregu, v višini 100.000 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

269.674

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove.
Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom.
Investicijski transferi, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2014 planirani v višini 368.609
EUR, so se znižali na 269.674 EUR, kar predstavlja 26,8 % znižanje. Osnovni razlog za
znižanje transfernih odhodkov je v nerealizaciji projekta energetska obnova ZD Gornja
Radgona, za katero smo imeli predvidena sredstva, v višini 71.080 EUR.

13

B - Račun finančnih terjatev in nalož b

0

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila
danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja

140.126

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje
občine.
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.
V sprejetem proračunu za leto 2014 smo planirali dolgoročno zadolževanje v višini 283.115
EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2014 planiramo zadolževanje v višini 140.126 EUR, kar
je za 49,5 % manj od planiranega.
Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana
smo imeli v proračunu občine za leto 2013 planiranih 40.000 EUR. Z rebalansom ostaja višina
teh sredstev nespremenjena.

D - Sredstva na računih
Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna
in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem
letu.
Na dan 31.12.2013 je bilo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici v višini 170.167,11
EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2014.
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II. POSEBNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
V posebnem delu proračuna bodo opisane le postavke, ki so se z rebalansom proračuna glede
na sprejeti proračun spremenile.

01 - OBČINSKI SVET

66.172

01 - POLITIČNI SISTEM

44.900

010104 – Strokovna ekskurzija

0

V letu 2014 smo planirali izvedbo strokovne ekskurzije, v višini 1.500 EUR. Ker ekzkuriza
ni bila izvedena, sredstva v ta namen niso potrebna.
010106 – Lokalne volitve

21.700

Za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014 smo planirali sredstva v višini 26.520 EUR. Do
konca leta predvidevamo, da bo za ta namen porabljenih 21.700 EUR. Za 6.920 EUR manj
sredstev je potrebnih za izplačilo sejnine volilni komisiji, za izplačilo volilnim odborom pa
je potrebno 2.100 EUR, več sredstev.
010405 – Občinsko glasilo

1.831

Sredstva so namenjena za izdajo občinskega glasila, ki bi naj izšlo predvidoma štiri krat na
leto. Ker je v letu 2014, izšlo samo eno občinsko glasilo, se je znesek znižal na 1.831 EUR.
010406 - Stroški občinskega praznika

5.476

Za izvedbo občinskega praznika smo imeli v proračunu za leto 2014 planiranar sredstva v
višini 7.600 EUR. Glede na realizacijo je za ta namen bilo porabljenih 5.476 EUR.

0 2 - N AD Z O R N I O D B O R

1.500

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
020201 – Dejavnost nadzornega odbora

1.500
1.500

V letu 2014 smo imeli za sejnine NO in stroške izobraževanja NO planirana sredstva v višini
2.500 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta je potrebno, z rebalansom
proračuna, zagotoviti sredstva v višini 1.500 EUR.

15

0 3 - Ž U P AN

54.509

01 - POLITIČNI SISTEM

54.509

030101 – Stroški dela župana

1.500

Z rebalansom proračuna za leto 2014 je potrebno v proračun vključiti plačo župana za mesec
december za poklicno opravljanje funkcije župana, v višini 3.544 EUR.
030106 – Povračilo materialnih stroškov podžupana

0

Ker do 31.10.2014 nismo izplačali povračil materialnih stroškov podžupanu, v letu 2014 teh
stroškov ne bo.

0 4 - O B Č I N S K A U P R AV A

5.105.695

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
7.200
040403 – Zakup prostora na internetu

200

Za leto 2014 smo v ta namen planirali sredstva v višini 1.140 EUR. Glede na realizacijo do
31.10.2014 predvidevamo, da bodo ti stroški za leto 2014, v višini 200 EUR.
040404 – Ureditev spletnega portala občine

2.000

V proračunu za leto 2014 smo imeli planirano ureditev spletnega portala občine. Projekt ni
bil v celoti realiziran zaradi tehničnih težav (menjava ponudnika portala, objave video
posnetkov sej …). Za ta namen predvidevamo, da bomo porabili 2.000 EUR.
040421 – Vzdrževanje drugih poslovnih objektov

1.000

V proračunu za leto 2014 smo imeli za ta namen planirana sredstva v višini 4.000 EUR za
tekočo vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine. Ti objekti so Posojilnica, stanovanjski
objekt na Stari Gori, šola na Stari Gori ter Kinodvorana. V tej postavki so vključene tudi
zamenjave stekel na avtobusni postajah zaradi loma. Do 31.10.2014 smo za ta namen
porabili sredstv v višini 382 EUR, gelde na to, do konca leta predvidevamo, porabo sredstev
v višini 1.000 EUR.
040421 – Zavarovanje občinskega premoženja

4.000

Za zavarovanje občinskega premoženja smo imeli v letu 2014 planirana sredstva v višini
3.300 EUR. Ker je odprti še račun do Zavarovalnice Arag za zavarovanje pravne zaščite, v
višini 662 EUR, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
040422 – Davek na nepremičnine občine

0

Pri pripravi proračuna občine za leto 2014 se je predvidevalo, da bo sprejet Zakon o davku
na nepremičnine, v skladu s katerim bi občina morala plačati davek za nepremičnine v lasti
občine. Do sprejetja tega zakona v letu 2014 ni prišlo.
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040423 – Priprava podatkov o nepremičnem premoženju občine
0
Za potrebe plačila davka na nepremičnine bi bilo potrebno sistematično urediti evidenco
nepremičnega premoženja občine, predvsem gre za neurejene vpise v zemljiški knjigi
(nekategorizirane ceste, vodotoke, nekategorizirane gozdne ceste, poljske poti, itd), katerih
lastništvo v zemljiški knjigi ni pravilno vpisano (stari vpisi: javno dobro, splošno ljudsko
premoženje, itd), za katere je GURS avtomatsko pripisal upravljalca Občino, dejansko pa
gre na melioracijskih območjih za zemljišča v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in
okolje, na vodnih zemljiščih prav tako, za neustrezno evidentirane objekte k državnim
cestam (jarki, itd.). Te evidence bi bilo treba za območje celotne občine ustrezno urediti – z
ustreznimi orodji, saj je količina podatkov za ročno urejanje preobsežna. Od pravilnih
podatkov pa bo odvisna višina plačila davka, ki ga bo plačevala Občina. Za ta namen smo v
proračunu zagotovili sredstva v višini 2.000 EUR. Ker Zakon o davku na nepremičnine ni
bil sprejet, ne bo izdatkov v ta namen.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

391.367

040620 – Materialni stroški občinske uprave

59.917

Materialni stroški občinske uprave so bili v veljavnem proračunu za leto 2014 planirani v
višini 60.173 EUR. Z rebalansom jih planiramo v višini 59.917 EUR. Do znižanja teh
stroškov je prišlo zaradi izločitve izdatkov za revizorskih storitev in interneta. Nekoliko pa
so se zvišali izdatki za električno energijo uprave, odvoza smeti in tekočega vzdrževanja
komunikacijske opreme.
040639 – Odškodnine in kazni

125.000

V postavki odškodnine in kazni planirano odškodnino zaradi sodnih postopkov, povračila
stroškov odvetnikom v primeru, da v tožbi izgubimo in druge odškodnine in kazni. V
sprejetem proraču smo v ta namen planirli sredstva v višini 8.000 EUR.
Z rebalansom proračuna občine za leto 2014 planiramo v ta namen srestva v višini 123.000
EUR. Sredstva so bila v sprejetem proračunu občine zagotovljena na kontu 42040251 JP
888360, odsek 388060 Selišči – Petric. Dne 23.01.2014 je Uprava RS za javna plačila na
podlagi sklepa o izvržbi 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, opravila prenos denarnih sredstev v
breme dolžnikovega področuna v dobro računa sodnih predujmov Okrajnega sodišča Gornja
Radgona. Sredstva so bila v celoti porabljena za asfaltiranje JP 888360, odsek 388060
Selišči – Petric.
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040642 – Stroški sodnih izvedencev

2.500

V okviru te postavke so zajete cenitve nepremičnega in premičnega premoženja občine.
Sredstva so bila planirana v višini 1.500 EUR, vendar z rebalansom proračuna, glede na
ocenjeno realizacijo do konca leta, predvidevamo, da bomo za ta namen potrebovali 2.500
EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del

39.567
39.567

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter
materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
V občini se izvaja program Urejanje in vzdrževanje javnih površin, v katerega so vključeni
trije javni delavci.
V okviru te postavke sofinanciramo tudi programe javnih del OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici (2
delavca), Turističnemu društvu (1 delavec), Ribiški družini (1 delavec) ter OZ RK Gornja
Radgona (1 delavec). V sprejetem proračunu smo za ta namen imeli planirana sredstva v
višini 46.068 EUR, ki smo jih z rebalansom proračuna ocenili na 39.567 EUR. Do znižanja
je prišlo zaradi nižjih izdatkov za javna dela, ki jih izvaja občina. V programu Urejanje in
vzdrževanje javnih površin smo v občini planirali zaposlitev štirih javnih delavcev z drugo
stopnjo izobrazbe. Program smo izvajali s tremi delavci.
Dodatna sredstva, v višini 1.354 EUR, je bilo potrebno zagotoviti za sofinanciranje JD v
Turističnem društvu Sveti Jurij ob Ščavnici ter sredstva, v višini 446 EUR, za izvajanje JD
v Domu starejših Gornja Radgona.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
041101 – Subvencije v kmetijstvu

247.630
4.000

Sredstva za subvencije v kmetijstvu se razdelijo na podlagi javnega razpisa v skladu s
pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Za subvencije v kmetijstvu smo imeli v veljavnem proračunu
za leto 2014 planirana sredstva v višini 11.218 EUR. Za razdelitev sredstev se bo konec leta
izvede javni razpis za sofinanciranje plačil zavarovanih premij zavarovanja živali za primer
izgube živali, ki jo povzroči bolezen. Za ta namen predvidevamo 4.000 EUR.
041115 – Obnova vaških domov
201.161
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2014 izvedla Obnovo večnamenskih zgradb za
mdegenaracijsko druženje skupnega pomena Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Obnova je
zajemala 5 vaško gasilskih domov, in sicer: Dragotinci, Kraljevci- Kočki Vrh, Rožički Vrh,
Slaptinci in Stara Gora. Za ta namen smo imeli v proračunu za leto 2014 planirana sredstva v
višini 231.509 EUR. Z izvedbo javnega naročila za izbiro najugodnješega izvajalca je bilo
izbrano podjetje Knuplež d.o.o., s katerim je bila podpisana pogodba v višini 200.569,10
EUR. Za projekt smo v letu 2014 porabili 201.161 EUR.
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12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
041230 – Članarina »Sončna zadruga«

0
0

V proračunu leta 2014 smo imeli planirano plačilo članarine za vstop v Sončno zadrugo, v
višini 2.000 EUR, za namen izvedbe projekta preureditve kotlovnice Osnovne šole na lesno
biomaso, v skladu z že sprejetim sklepom Občinskega sveta v letu 2013, št. 46170001/2013-03, z dne 29.5.2013. Projekt ni bil izveden kot je bilo planirano. Z javnim
razpisom za podelitev koncesije storitev za projekt kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici je bila
podeljena koncesija najugodnejšemu ponudniku Petrol Energetika d.o.o., zato vstop v
članstvo v Sončno zadrugo ni bil potreben.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
386.453
041303 – Drugi stroški tekočega vzdrževanja

500

V okviru drugih stroškov tekočega vzdrževanja se zagotavljajo sredstva za izvajanje drugih
nalog s področa vzdrževanja občinskih cest, vodenja BCP, študije… Do 31.10.2014
planirana sredstva v višini 4.102 EUR še niso bila koriščena, zato ocenjujemo izdatke v ta
namen v višini 500 EUR.
041320 – Postavitev avtobusnih postajališč

0

Za postavitev avtobusnih postajališč smo imeli v letu 2014 planirana sredstva v višini 6.000
EUR. Do 31.10.2014 postavka ni bila realizirana, zato do konca leta ocenjujemo, da ne bo
realizacije.
041330 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

104.000

Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje in novogradnje občinskih cest. V letu
2014 smo planirali izvedbo rekonstrukcije JP 888360, odsek 388060 Slišči - Petric, v višini
113.000 EUR ter investicijsko vzdrževanje cest, v višini 100.000 EUR.
S prerazporeditvijo župana se je postavka rekonstrukcija JP 888360, odsek 388060 Selišči –
Petric, v višini 113.000 EUR, prenesla na konto 402702 – Odškodnine zaradi sodnih
postopkov.
Dodan je bil nov projekt »Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2014«, v višini 100.000 EUR,
ker smo se s projektom prijavili na 23. a člen ZFO-1.
041330 – Priprava projektne dokumentacije

3.233

Za pripravo projektne dokumentacije za ceste smo imeli v proračunu leta 2014 planirana
sredstva v višini 20.000 EUR. Do konca leta 2014 ocenjujemo, da bodo ta sredstva
porabljena v višini 3.233 EUR.
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041310 – Javna razsvetljava

12.500

V proračunu za leto 2014 smo imeli v ta namen planirana sredstva v višini 11.167 EUR.
Glede na izdatke do 31.10.2014 ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadoščala, zato
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
041391 – Investicije v javno razsvetljavo

0

Za investicije v javno razsvetljavo smo imeli v proračunu leta 2014 planirana sredstva v
višini 1.000 EUR. Glede na to, da do 31.10.2014 sredstva niso bila koriščena, ocenjujemo,
da realizacije v letu 2014, ne bo.
041391 – Izgradnja širokopasovnih omrežij

0

V proračunu za leto 2014 smo imeli planiran projekt izgradnje širokopasovnih omrežij, v
višini 538.000 EUR. Ker ni bilo ustreznega razpisa za sofinanciranje, projekt ni bilo mogoče
realizirati.

14 - GOSPODARSTVO

5.503

041401 – Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva

0

V proračunu leta 2014 je bilo predvideno za subvencioniranje razvoja malega gospodarstva
10.000 EUR. V mesecu maju je bil izveden javni razpis za katerega ni bilo zanimanja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
041532 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode

159.972
134.000

V okviru te postavke smo v letu 2014 imeli planirano izdelavo programa oskrbe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, v višini 3.000 EUR ter izdelava projektne
dokumentacije za odvajanje in čiščenje, v višini 34.000 EUR. Za investicije v odvajanje in
čiščenje odpadnih voda sredstev nismo imeli predvidenih.
Z rebalansom proračuna vključujemo izgradnjo kanalizacije na Ivanušovem bregu v višini
100.000 EUR, izločamo pa izdelavo programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode.
01505 – Čistilna akcija

0

V proračunu leta 2014 smo imeli predvidena sredstva, v višini 1.000 EUR, za čistilno
akcijo, ki ni bila izvedena.
041560 – Lokalni energetiski koncept občine

0

V proračunu leta 2014 smo imeli predvidena sredstva za izdelavo lokalnega energetskega
koncečta občine, v višini 4.000 EUR, ki v letu 2014, ne bo izveden.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
2.693.481
041601 – Prostorsko načrtovanje

11.810

V proračunu leta 2014 smo za prostorsko planiranje planirali sredstva v višini 56.000 EUR.
Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v višini 11.810 EUR.
041695 – Program opremljanja stavbnih zemljišč

0

Program opremljanja stavbnih zemljišč je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju
treba posodobiti vsaki 2 leti. Program je podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč in
podlaga za izračun in odmero komunalnega prispevka. V letu 2014 imamo planirana
sredstva v višini 5.000 EUR, ki ne bodo realizirana.
041622 - Investicije v vodooskrbo

2.000

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za nakup opreme za področje vodooskrbe ter
za investicije na novem vodovodu Sv.Jurij ob Ščavnici. V letu 2014 smo planirali sredstva,
v višini 12.000 EUR. Glede na predvideno realizacijo do konca leta predvidevamo, da bomo
v ta namen porabili 2.000 EUR oz. 16,7 % planiranega.
041695 – Investicije v javni vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici

12.260

Na ommenjeni postavki so predvidena sredstva za izvedbo priključnih mest, ureditve in
prevezave vaških ovodovodov, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Juri ob
Ščavnici, nadzor na izgradnjo ter za projektno dokumentacijo. Z leto 2014 smo imeli
planirana sredstva v višini 49.640 EUR, do konca leta predvidevamo, da jih bomo porabili v
višini 12.260 oz. 24,7 % planiranega.
041625 - Investicije vodooskrba Pomurja - sistem C

2.564.722

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja
sistem C. V letu 2014 smo imamo planirana sredstva v višini 4.017.092 EUR. V fazi
planiranja in investicjskih zasnov smo vse občine ambiciozno pripravile projekt saj je bila
njegova vrednost čez 70 milijonov brez DDV. V fazi oddaje vloge smo morale vse občine,
zaradi mejne vrednosti (50 mio – mali projekt po evropskih merilih), skrčiti projekt do te
mere, da je njegova vrednost vključno z DDV-jem pod 50 mio. Omenjeno dejstvo se odraža
tudi v prdlaganem rebalansu. V skladu z zadnjim posredovanim planom s strani nosilne
občine je rebalans pripravljen na znesek 2.554.722 EUR.
041628 – Storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokritja v ceni
45.000

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 popkriva vseh stroškov, ki jih ima izvajalec javne službe z opravljanjem storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine je zato potrebno zagotavljati dodatna
sredstva. V rebalansu proračuna je glede na realizacijo do 31.10.2014 in oceno do konca leta
potrebno zagotoviti sredstva v višini 45.000 EUR, kar predstavlja 7,1 % povečanje.
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041631 - Ostali stroški pokopališča

3.900

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja
mrliške vežice in opreme na pokopališču. Planirali smo jih v višini 5.700 EUR, do konca
leta planiramo, da jih bomo porabili v višini 3.900 EUR, kar predstavlja 31,6 % znižanje
plana.
041674 – Ostali stroški vzdrževanja stanovanj

200

V letu 2014 smo za ta namen zagotavljali sredstva v višini 1.100 EUR. Glede na oceno
realizacije do konca leta, je potrebno zagotoviti manj sredstev in sicer 200 EUR, kar
predstavlja 18,2 % planiranega.
041684 - Nakupi zemljišč

0

V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini 12.000 EUR. Glede na to, da do
31.10.2014 sredstva niso bila koriščena, jih z rebalansom proračuna, ne planiramo.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

30.000

041736 – Energetska obnova ZD Gornja Radgona

0

Energetska sanacija in izvedba investicijsko – vzdrževalnih del na obstoječem objektu
Zdravstveni dom Gornja Radgona. Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni
zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona,
Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim
številom preko 20.000 prebivalcev. Gre za izvedbo del, s katerimi se objekt v celoti
energetsko sanira.
Celotna sanacija tako vključuje:
- menjavo stavbnega pohištva – vgradnja energijsko varčnih oken,
- izboljšano toplotno izoliranost obstoječega objekta (toplotna izolacija strehe in
stropov s stekleno volno, toplotna izolacija vseh zunanjih sten s ploščami steklene
volne),
- sanacijo kotlovnice in ogrevalnega sistema,
- izvedba centralnega nadzornega sistema,
- energetsko učinkovita razsvetljava.
Občine Apače, Radenci, Gornja Radgona in Sv. Jurij ob Ščavnici zagotovijo sredstva v
proračunu v višini svojih deležev v javnem zavodu, za razliko sredstev za izvedbo investicije
energetska sanacija Zdravstvenega doma Gornja Radgona pa se je Občina Apače kot nosilka
konzorcijske pogodbe sklenjene med Občinami Apače, Radenci, Gornja Radgona in Sv.
Jurij ob Ščavnici prijavila na razpis za nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo in
prostor, Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti.
Skupna vrednost projekta energetska sanacija Zdravstvenega doma Gornja Radgona v letu
2014 znaša 511.000 EUR z DDV. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je z odločbo že
dodelilo sredstva, v višini 211.048,03 EUR, ZD Gornja Radgona bo iz lastnih sredstev tržnega deleža pokrival 170.000 EUR, občine ustanoviteljice pa 130.000 EUR. Za ta namen
je imela Občina Sveti Jurij ob Ščavnici planirana sredstva v višini 71.080 EUR. Projekt v
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letu 2014 ne bo izveden, ker je bilo ugotovljeno, da je energetska sanacija ZD na način, ki je
bil predviden, neracionalna, zato sredstev v ta namen ne planiramo.
041701- Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje
občina
29.200
V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno
mesečno vključitev 80 upravičencev po ceni 30,52 EUR mesečno na zavarovanca. Glede na
oceno realizacije do konca leta, je potrebno v proračunu zagotoviti 29.200 EUR, kar
predstavlja 24,8 % povišanje planiranega.
041702- Mrliško ogledna služba

800

V proračunu za leto 2014 smo v ta namen planirali sredstva v višini 1.496 EUR. Glede na
oceno realizacije do konca leta, je potrebno zagotoviti 800 EUR, kar predstavlja 66,9 %
planiranega.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
041803 – Ohranjanje kulturne dediščine, obnova kapel, znamenj

158.644
14.902

V tej postavki je zajeta obnova Jirinove kapele na Jamni. Za ta namen smo imeli predvidena
sredstva v višini 17.000 EUR. Predvidevala se je tudi obnova kužnega znamenja v Sovjaku.
Za ta namen je bilo predvidenih 4.000 EUR.
Za obnovo Jerinove kapele so bila porabljena sredstva v višini 11.802 EUR, za obnovo
kužnega znamenja v Sovjaku pa sredstva v višini 3.100 EUR.
041814 – Ureditev krajevne čitalnice

0

Na postavki so se zagotavljajo sredstva za ureditev krajevne čitalnice v Kulturno
promocijskem centru. Ureditev bi naj obsegala nabavo knjižnega in drugega gradiva, ter
strokovna postavitev gradiva. Predvidevala se prijava projekta na sofinanciranje iz pristopa
Leader - 4. osi programa razvoja podeželja RS, kjer bi bilo možno pridobiti sofinancerska
sredstva do 85% (DDV ni upravičen strošek). Projekt v letu 2014 ne bo izveden, ker v letu
2014 ni bil objavljen razpis za ivajanje pristopa LEADER.
041817 – Kulturno promocijski center

8.000

Z rebalansom proračuna vključujemo v proračun leta 2014 novo postavko Odprava
pomanjkljivosti v KPC – vnovčitev bančen garancije, v višini 8.000 EUR. Občina je
izvajalcu del na KPC Pogradu d.d. vnovčila dve bančni garanciji za odpravo pomanjkljivosti
v garancijski dobi.
041818 – Obratovanje - KD

21.955

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje KD Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta
postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu, varovanje in javljanje požara,
stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov
ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta,
upravljanje z objektom, zavarovanje objekta in nabava opreme. V letu 2014 smo za ta
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namen z veljavnim proračunom planirali sredstva v višini 20.005 EUR, z rebalansom
proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 21.955
EUR, kar predstavlja 9,8 % povišanje planiranega.
041819 – Obratovanje Kulturno promocijski center - KPC

24.440

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje KPC Sveti Jurij ob Ščavnici.
Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu, varovanje in javljanje
požara, stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz
odpadkov ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja
objekta, upravljanje z objektom, zavarovanje objekta ter nabava opreme. V letu 2014 smo z
veljavni proračunom v ta namen planirali sredstva v višini 22.070 EUR, z rebalansom
proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 24.440
EUR, kar predstavlja 10,7 % povišanje plana.
041805 – Knjižnica Gornja Radgona
23.353
Na postavki se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje Knjižnice Gornja Radgona.
Planirana sredstva v letu 2014, v višini 23.352 EUR, ostajajo z rebalansom proračuna
nespremenjena. Na predlog Knjižnice Gornja Radgona je bila opravljena le prerazporeditev
sredstev med konti.

19 – IZOBRAŽEVANJE

644.486

041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje

351

Naj postavki je bila planirana dokončna realizacija pogodbe za izdelavo PGD in PZI
projektne dokumentacije za novogradnjo dodatnih štirih enot vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici ter
dodatna izdelava projektne dokumentacije za rušitev objekta »Vukovar« na zemljišču parc.
št. 647/1, k.o. Jamna, ureditev igralnih površin in parkirišča in celostno ureditev navedenega
zemljišča, ki ga je občina v letu 2013 pridobila na javni dražbi.
Ocenjujemo, da do konca leta 2014, sredstva v ta namen ne bodo počrpana.
4.745
041982 - Glasbena šola Gornja Radgona – materialni stroški
V letu 2014 smo planirali za materialne stroške Glasbene šole Gornja Radgona 4.246 EUR.
GŠ Gornja Radgona so bila, z rebalansom proračuna za leto 2014, zagotovljena dodatna
sredstva, v višini 499 EUR, ker v sprejetem proračunu nismo zagotavljali sredstva za stroške
notranje revizije, varstva pri delu ter za redne zdravniške preglede zaposlenih.

041940 – Prevoz otrok v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

90.000

V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna financirati
prevoz šoloobveznih otrok v šolo in domov. Prevoz izvaja Ariva d.o.o.. V ta namen smo
imeli v proračunu v letu 2014 planirana sredstva v višini 97.000 EUR. Z rebalansom
proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 90.000
EUR, kar predstavlja 92,8 % plana.
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041942 – Prevoz otrok v Cankarjev dom
298
Občina financira učencem 9. razreda prevoz v Cankarjev dom, v Ljubljano, kjer si goledajo
gledališko predstavo. V ta namen smo v proračunu občine zagotavljamo sredstva v višini
450 EUR, realizirana so bila v višini 298 EUR oz. 66,2 % plana.

20 - SOCIALNO VARSTVO

231.053

042001 – Izplačila družinskemu pomočniku
40.000
Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Gornja Radgona občina izplačuje družinskemu
pomočniku delno plačilo za izgubljeni dohodek, v bruto znesku 734,15 EUR in prispevek
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , zavarovanje za primer brezposelnosti
ter zavarovanje za starševsko varstvo. V Občini Sv. Jurij ob Ščavnici smo na dan 01.01.2014
imeli 3 družinske pomočnike. Izdatek v ta namen smo v letu 2014 predvideva v višini
32.000 EUR.
S 01.02.2014 je bila enemu občanu dodatno priznana pravica do družinskega pomočnika,
zato je potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Tako se ta postavka
povečuje iz 32.000 EUR na 40.000 EUR.
042060 - Subvencioniranje najemnin

1.600

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 ta namen je bilo v letu 2014 planiranih 1.450 EUR. Glede na oceno realizacije
do konca leta 2014 sredstva ne bodo zadostovala, zato je bilo potrebno z rebalansom
proračuna 2014 povečati postavko na 1.600 EUR.
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
042301 - Splošna proračunska rezervacija občine

10.500
10.000

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2
% prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za
namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2014 planirana v višini 14.000,00 EUR. Glede
na oceno realizacije do konca leta ocenjujemo, da bi za ta namen zadostovala sredstva v
višini 10.000 EUR.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB116-08-0023 – Neposredna plačila v kmetijstvu
4.000
Sredstva za subvencije v kmetijstvu se razdelijo na podlagi javnega razpisa v skladu s
pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Za subvencije v kmetijstvu smo imeli v veljavnem proračunu
za leto 2014 planirana sredstva v višini 11.218 EUR. Za razdelitev sredstev se bo konec leta
izvede javni razpis za sofinanciranje plačil zavarovanih premij zavarovanja živali za primer
izgube živali, ki jo povzroči bolezen. Za ta namen predvidevamo 4.000 EUR.
OB116-13-0003 – Obnova večnamenskih zgradb
201.161
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2014 izvedla Obnovo večnamenskih zgradb za
mdegenaracijsko druženje skupnega pomena Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Obnova je
zajemala 5 vaško gasilskih domov, in sicer: Dragotinci, Kraljevci- Kočki Vrh, Rožički Vrh,
Slaptinci in Stara Gora. Za ta namen je imela planirana v proračunu leta 2014 sredstva v
višini 231.509 EUR. Z izvedbo javnega naročila za izbiro najugodnješega izvajalca je bilo
izbrano podjetje Knuplež d.o.o., s katerim je bila podpisana pogodba v višini 200.569,10
EUR. Za projekt smo v letu 2014 porabili 201.161 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB116-08-0006 – Investicijsko vzdrževanje cest

4.000

Sredstva so predvidena za nujne investicije na področju investicijskega vzdrževnja cest.
OB116-14-0007– Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2014
100.000
Dodan je bil nov samostojni projekt »Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2014«, v višini
100.000 EUR, saj predmetni projekt predstavlja podlago za prijavo na 23. a člen ZFO.
OB116-08-0021– Projektna dokumentacija za ceste

3.233

Za izdelavo projektne dokumentacije smo imeli v proračunu za leto 2014 planirana sredstva
v višini 20.000 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta predvidevamo, da bomo za
ta namen potrebovali, 3.233 EUR.
OB116-14-0002 – JP 888360 odsek 888361 Selišči - Petric
0
V skladu s sklepom o izvršbi okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, št. 0277I 28/2013, z dne
11.04.2013, so se v sprejetem proračunu občine za leto 2014 zagotavljala sredstva, v višini
113.000 EUR, za rekonsturkcijo občinske ceste JP 888360 odsek 888361 Selišči – Petric.
Ker investicije, ni izvajala Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, temveč so bila sredstva v skladu s
sklepom zasežena v dobro računa sodnih predujmov Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, je
bilo potrebno postavko prerazporediti na konto 402702 – Odškodnine zaradi sodnih
postopkov. Sredstva so bila v celoti porabljena za rekonstrukcijo omenjene ceste.
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13029004 – Cestna razsvetljava
OB116-08-0086 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
0
Za investicije v javno razsvetljavo smo imeli v proračunu leta 2014 planirana sredstva v
višini 1.000 EUR. Glede na oceno realizacije do konca leta, ocenjujemo, da realizacije v letu
2014, ne bo.

13069001 – Telekomunikacije in pošta
OB116-11-0003 – Izgradnja širokopasovnih omrežij
0
V proračunu za leto 2014 smo imeli planiran projekt izgradnje širokopasovnih omrežij, v
višini 538.000 EUR. Ker ni bilo ustreznega razpisa za sofinanciranje, projekt ni bilo mogoče
realizirati.

14 GOSPODARSTVO
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB116-08-0082 – Subvencion. obresti privat.podjetjem in zasebnikom
0
V proračunu leta 2014 je bilo predvideno za subvencioniranje razvoja malega gospodarstva
10.000 EUR. V mesecu maju je bil izveden javni razpis za katerega ni bilo zanimanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029002 – Ravnaje z odpadno vodo
OB116-08-0033 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode
134.000
V okviru te postavke smo v letu 2014 imeli planirano izdelavo projektne dokumentacije, v
višini 34.000 EUR. Za gradnjo, s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, sredstev
nismo imeli predvidenih.
Z rebalansom proračuna vključujemo izgradnjo kanalizacije na Ivanušovem bregu v višini
100.000 EUR.
OB116-12.0019 – Lokalni energetiski koncept občine
0
V proračunu leta 2014 smo imeli predvidena sredstva za izdelavo lokalnega energetskega
koncečta občine, v višini 4.000 EUR, ki v letu 2014, ne bo izveden.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029003 – Prostorsko načrtovanje
OB116-08-0036 – Prostorski red - strategija
11.810
V proračunu leta 2014 smo za prostorsko planiranje predvidevali sredstva v višini 56.000
EUR. Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v višini 11.810 EUR.
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16039001 - Oskrba z vodo
OB116-08-0065 – Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C)
4.017.092
Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja
sistem C. V letu 2014 smo imamo planirana sredstva v višini 4.017.092 EUR. V fazi
planiranja in investicjskih zasnov smo vse občine ambiciozno pripravile projekt saj je bila
njegova vrednost čez 70 milijonov brez DDV. V fazi oddaje vloge smo morale vse občine,
zaradi mejne vrednosti (50 mio – mali projekt po evropskih merilih), skrčiti projekt do te
mere, da je njegova vrednost vključno z DDV-jem pod 50 mio. Omenjeno dejstvo se odraža
tudi v prdlaganem rebalansu. V skladu z zadnjim posredovanim planom s strani nosilne
občine je rebalans pripravljen na znesek 2.554.722 EUR.
12.260
OB116-11-0005 – Javni vodovod Sveti Jurij ob Šč.
Na ommenjeni postavki so predvidena sredstva za izvedbo priključnih mest, ureditve in
prevezave vaških ovodovodov, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Juri ob
Ščavnici, nadzor na izgradnjo ter za projektno dokumentacijo. Z leto 2014 smo imeli
planirana sredstva v višini 49.640 EUR, do konca leta predvidevamo, da jih bomo porabili v
višini 12.260 oz. 24,7 % planiranega.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
OB116-13-0005– Stabilizacija brežine pod igriščem ob OŠ

3.904

Za navedeni projekt smo imeli v proračunu občine za leto 2014 planirana sredstva v višini
10.000 EUR. Porabljenih je bilo 3.904 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. K sanaciji
se v letošnejm letu ni pristopilo.
OB116-11-0018 – Odkupi zemljišče

0

V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini 12.000 EUR. Glede na to, da
ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo koriščena, jih z rebalansom proračuna, ne
planiramo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB116-12-0016 Energetska obnova ZD Gornja Radgona

0 EUR

Energetska sanacija in izvedba investicijsko – vzdrževalnih del na obstoječem objektu
Zdravstveni dom Gornja Radgona. Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni
zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona,
Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim
številom preko 20.000 prebivalcev. Gre za izvedbo del, s katerimi se objekt v celoti
energetsko sanira.
Celotna sanacija tako vključuje:
- menjavo stavbnega pohištva – vgradnja energijsko varčnih oken,
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-

izboljšano toplotno izoliranost obstoječega objekta (toplotna izolacija strehe in
stropov s stekleno volno, toplotna izolacija vseh zunanjih sten s ploščami steklene
volne),
sanacijo kotlovnice in ogrevalnega sistema,
izvedba centralnega nadzornega sistema,
energetsko učinkovita razsvetljava.

Občine Apače, Radenci, Gornja Radgona in Sv. Jurij ob Ščavnici zagotovijo sredstva v
proračunu v višini svojih deležev v javnem zavodu, za razliko sredstev za izvedbo investicije
energetska sanacija Zdravstvenega doma Gornja Radgona pa se je Občina Apače kot nosilka
konzorcijske pogodbe sklenjene med Občinami Apače, Radenci, Gornja Radgona in Sv.
Jurij ob Ščavnici prijavila na razpis za nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo in
prostor, Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti.
Skupna vrednost projekta energetska sanacija Zdravstvenega doma Gornja Radgona v letu
2014 znaša 511.000 EUR z DDV. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je z odločbo že
dodelilo sredstva, v višini 211.048,03 EUR, ZD Gornja Radgona bo iz lastnih sredstev tržnega deleža pokrival 170.000 EUR, občine ustanoviteljice pa 130.000 EUR. Za ta namen
je imela Občina Sveti Jurij ob Ščavnici planirana sredstva v višini 71.080 EUR. Projekt v
letu 2014 ne bo izveden, ker je bilo ugotovljeno, da je energetska sanacija ZD na način, ki je
bil predviden, neracionalna, zato sredstev v ta namen ne planiramo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001 – Programi v kulturi
OB116-12-0006 Obnova Jerinove kapele na Jamni

11.802

V letu 2014 je bila v skladu s dokumentacijo izvedena obnova kapele. Dela so bila v celoti
zaključena. Skupna vrednost projekta znaša 11.802 EUR.
OB116-14- 0003 Obnova kulturnih spomenikov

3.100

V letu 2014 smo izvedli obnovo kužnega znamenja v Sovjaku. Dela so bila v celoti
zaključena. Za obnovo smo porabili 3.100 EUR.
OB116-13- 0001 Ureditev krajevne čitalnice
0
Na postavki so se zagotavljajo sredstva za ureditev krajevne čitalnice v Kulturno
promocijskem centru. Ureditev bi naj obsegala nabavo knjižnega in drugega gradiva, ter
strokovna postavitev gradiva. Predvidevala se prijava projekta na sofinanciranje iz pristopa
Leader - 4. osi programa razvoja podeželja RS, kjer bi bilo možno pridobiti sofinancerska
sredstva do 85% (DDV ni upravičen strošek). Projekt v letu 2014 ne bo izveden, ker v letu
2014 ni bil objavljen razpis za programe LEADER.
OB116-14-0005 Nabava opreme in investicije v knjižnici G.Radgona
2.493
Na predlog Knjižnice Gornja Radgona je bilo potrebno v rebalans proračuna vključiti
investicijske izdatke za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. Predvideva se nabava
programske opreme Cadis, printer za računovodstvo, sanacija vhodnih vrat, oprema za
izobraževanje ter sanacija zaključnih del iz leta 2013.
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19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
OB116-11- 0008 Gradnja vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici

351

Naj postavki je bila planirana dokončna realizacija pogodbe za izdelavo PGD in PZI
projektne dokumentacije za novogradnjo dodatnih štirih enot vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici ter
dodatna izdelava projektne dokumentacije za rušitev objekta »Vukovar« na zemljišču parc.
št. 647/1, k.o. Jamna, ureditev igralnih površin in parkirišča in celostno ureditev navedenega
zemljišča, ki ga je občina v letu 2013 pridobila na javni dražbi.
Ocenjujemo, da do konca leta 2014, sredstva v ta namen, ne bodo porabljena.

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 Sveti Jurij ob Ščavnici sprejema Odlok o rebalansu proračuna
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014.
november, 2014
Pripravila:
Suzana Šadl

Župan
Miroslav PETROVIČ, l.r.
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