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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 17. redni seji, dne 21.12.2016 sprejel
ODLOK
o spremembi proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Sprememba proračun leta 2017 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
3.948.488
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.254.111
70 DAVČNI PRIHODKI
2.079.191
700 Davki na dohodek in dobiček
1.868.689
703 Davki na premoženje
145.294
704 Domači davki na blago in storitve
65.208
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
174.920
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja
114.521
711 Takse in pristojbine
3.276
712 Denarne kazni
1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
55.844
72 KAPITALSKI PRIHODKI
80.667
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
39.704
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
40.963
73 PREJETE DONACIJE
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.611.210
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
1.541.210
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
70.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.183.864
40 TEKOČI ODHODKI
805.992
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
222.245
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
35.378
402 Izdatki za blago in storitve
500.284
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
33.085
41 TEKOČI TRANSFERI
1.105.676
410 Subvencije
69.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
588.496
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
144.692
413 Drugi tekoči domači transferi
303.488
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.)

2.247.874
2.247.874
24.322
10.000
14.322
-235.376

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Sprememba proračun leta 2017 v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
0
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
0
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
40.000
40.000
40.000
-275.376

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-40.000

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

235.376
275.376

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: 410-0005/2016
Sv. Jurij ob Ščavnici, 21.12.2016
Župan
Miroslav Petrovič
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE SVETI
ŠČAVNICI ZA LETO 2017

JURIJ OB

1. UVOD
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega
sveta, dne 16.12.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2015, dne 23.12.2015.
Izhodišče za pripravo Spremembe proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 je bil
Sprejeti proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 ter II. rebalans proračuna občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016..
Osnovni razlog za pripravo Spremembe proračuna je vključitev novih postavk (Notranja
pravila, Stroški snemanje sej, Priprava in vzdrževanje podatkov za register nepremičnin,
Obvezna praksa dijakov in študentov Članarina Društvu Genuss am Fluss – Užitek ob reki,
Drugi operativni odhodki sistema C, Cepljenje dečkov proti HPV, Zasebna glasbena šola
Maestro iz Gornje Radgone, Sofinanciranje programa Pomurskega materinskega doma, OŠ Sv.
Jurij ob Ščavnici – čiščenje telovadnice za potrebe športa, Sredstva za izvajanje javnega dela v
domu starejših Gornja Radgona, Sredstva za izvajanje javnega dela Škofijske Karitas, Izvajanje
socialno varstvenega programa Zavoda za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona in
Sredstva za izvajanje JD v Pomurskem muzeju Murska Sobota), vključitev projektov, ki v
proračun leta 2017 niso bili vključeni (Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici - sistem C, JP888390
odsek 888391 Slaptinci – vas, Ureditev nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob
Ščavnici, Turistično promocijski center Stara Gora, Izgradnja širokopasovnih omrežij,
Postajališče za avtodome, Investicijsko vzdrževanje skupnih objektov vodovoda, Priprava
projektne dokumentacije za vodovod, ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš, za Vrtec Sv.
Jurij ob Ščavnici in za izgradnjo širokopasovnih omrežij ter vključitev postavke Druge storitve
in dokumentacija za vodooskrbo ter vključitev sofinanciranje investicij ZD Gornja Radgona)
ter izločitev projektov, ki se v letu 2017, ne bodo izvajali (LC 388031 Dragotinci - Okoslavci,
Ureditev in prevezava vaških vodovodov, Gradnja vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici in Izgradnja
zbirnega centra odpadkov), ter uskladitev nekaterih tekočih izdatkov, ki glede na predvideno
realizacijo do konca leta 2016, ne bodo zadostovali.
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
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-

posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna).

V splošnem in posebnem delu rebalansa proračuna so v stolpcih prikazani:
Rebalans 2016 – II.,
Sprejeti proračun 2017,
Sprememba proračuna 2017 in
Indeks Sprememba proračuna 2017 v primerjavi s sprejetim proračunom 2017.
Iz spremenjenega proračuna za leto 2017 je razvidno, da so prihodki proračuna višji od
prihodkov planiranih s sprejetim proračunom za leto 2017, za 36,3 % in znašajo 3.948.488
EUR. Odhodki po spremenjenem proračunu so, v primerjavi z sprejetim proračunom , višji za
22,0 % in znašajo 4.183.854 EUR. Za odplačilo dolgoročnega kredita je predvidenih 40.000
EUR. Proračunski primanjkljaj v letu 2017 je 275.366 EUR se bo pokrival z ostankom sredstev
na računu na dan 31.12.2016, v višini 275.366 EUR.
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
44/07),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).
V delu rebalansa proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo
občine upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov rebalansa proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta,
občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo;v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi
dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;v
nadaljevanju: ZSPDPO).
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I. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
7 – PRIHODKI

3.948.488

Na osnovi spremenjenega proračuna predvidevamo do konca leta 2017 višje prihodke v
primerjavi s sprejetim proračuna za leto 2017, za 36,3 %. Osnovni razlog za višje prihodke je
vključitev novih projektov, ki se bodo sofinancirali iz državnih in evropskih javnih razpisov .

70 - DAVČNI PRIHODKI

2.079.191

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s
posebnimi predpisi.
V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na
premoženje (konto 703) ter Domače davke na blago in storitve (konto 704).
Ti prihodki so se v primerjavi z sprejetim proračunom povišali za 17,6 % zaradi višjih
prihodkov iz naslova dohodnine. Dohodnina se povečuje za 246.724 EUR, vendar se
posledično znižuje finančna izravnava za 209.896 EUR., Na višje davčne prihodke je vplivalo
tudi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Odmera nadomestila za leto 2016 je bila
zavezancem posredovana v prvi polovici meseca decembra 2016, zato bo večji del prihodkov iz
tega naslova vplačan v proračun občine v začetku leta 2017. Tako bo v letu 2017 vplačano
dvojno nadomestilo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

174.920

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.
Nedavčni prihodki so se s spremenjenim proračunom znižali v primerjavi s sprejetim
proračunom in sicer za 10,3 % oziroma za 20.000 EUR zaradi prenosa sredstev iz naslova
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sofinanciranja programa JD Zavoda RS za zaposlovanje iz nedavčnih prihodkov na transferne
prihodke.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

80.667

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje
realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč,
nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk).
Kapitalski prihodki smo s sprejetim proračunom planirali v višini 80.667 EUR in s
spremenjenim proračunom za leto 2017 ostajajo nespremenjeni.

73 - PREJETE DONACIJE

2.500

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.
Prejete donacije smo s sprejetim proračunom planirali v višini 2.500 EUR in s spremenjenim
proračunom za leto 2017 ostajajo nespremenjeni.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.611.210

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 iz planiranih 850.850 EUR povišali na 1.611.210 EUR, kar
predstavlja 89,4 % povišanje. Osnovni razlog za povišanje teh prihodkov so višji prihodki iz
naslova 23.a čl. ZFO za 66,2 %, prenosa postavke Sofinanciranje programa JD Zavoda RS za
zaposlovanje, v višini 22.200 EUR in vključitev novih prihodkov iz naslova sofinanciranja
projektov:
• Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 321,
1,200.000 EUR
izgradnja širokopasovnih omrežij
• RS, MGRT – 23. Člen –povratna sredstva
92.514 EUR
• Javni razpis Interreg SI-HR-počivališče za avtodome
55.235 EUR
• Fundacija za šport – Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ
30.735 EUR
Sv. Jurij ob Ščavnici
• Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU
70.000 EUR
Turistično promocijski center Stara Gora.
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Med transfernimi prihodki pa so bila izločena prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov – vrtec, ker se je s izvedba projekta premaknila v
leto 2018 in 2019.

4 – ODHODKI

4.183.864

Odhodki proračuna so se s spremenjenim proračunom v primerjavi s sprejetim proračunom za
leto 2017 povečali iz 3.430.404 EUR na 4.183.854 EUR oziroma za 22,0 %.
Na višje odhodke je vplivalo vključitev novih postavk in projektov ter uskladitev nekaterih
tekočih izdatkov, ki glede na predvideno realizacijo do konca leta 2016, ne bodo zadostovali.

40 - TEKOČI ODHODKI

805.992

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 s spremenjenim proračunom za leto 2017 povečali iz 784.879 EUR na
805.992 EUR, kar predstavlja 2,7 % povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom. Na
povečanje tekočih odhodkov je vplivalo povečanje naslednjih kontov:
• Storitve javne službe oskrbe s pitno vodo (vodenje katastra…) iz 3.000 EUR na 6.135
EUR . Stroški so planirani v skladu s posredovanim finančnim načrtom JP Prlekija
d.o.o..
• Svetovalne storitve iz 6.000 na 10.000 EUR,
• Stroški uradnih objav iz 2.974 EUR na 5.000 EUR,
• Električna energija – KD iz 6.566 EUR na 7.000 EUR,
• Poraba vode KPC iz 647 EUR na 780 EUR ,
• Poraba vode KD iz 647 EUR na 780 EUR,
• Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme iz 11.000 EUR na 12.500 EUR,
• Najem strojne računalniške opreme iz 1.500 EUR na 2.000 EUR,
• Poraba vode – KD, iz 647 EUR na 780 EUR in KPC,
• Priprava in vzdrževanje podatkov za register nepremičnin iz 100 EUR na 2.000 EUR,
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•

Nagrada neprofesionalnemu funkcionarju – podžupanu iz 5.800 na 6.400 EUR zaradi
spremenjene plačne lestvice in
CEROP – oblikovanje sklada v Občini Puconci iz 8.014 EUR na 11.500 EUR.

Med tekočimi odhodki so bile na novo vključeni naslednji konti:
• Notranja pravila, v višini 2.196 EUR,
• Stroški snemanje sej, v višini 400 EUR,
• Članarina Društvu Genuss am Fluss – Užitek ob reki, v višini 500 EUR,
• Storitve upravljalca sistema C, v višini 2.000 EUR,
• Obvezna praksa dijakov in študentov, v višini 1.470 EUR, namesto Študentskega dela,
• Članarina Društvu Genuss am Fluss – Užitek ob reki, v višini 500 EUR in
• Drugi operativni odhodki sistema C, v višini 10.000 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.105.676

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 s spremenjenim proračunom minimalno povišali v primerjavi s sprejetim
proračunom za leto 2017 in sicer iz 1.104.333 EUR na 1.105.676 EUR. Na povišanje so
vplivale naslednji konti:
• Regresiranje oskrbe v domovih za ostarele iz 130.000 EUR na 140.000 EUR zaradi
povečanja števila oskrbovancev v domovih za katere plačuje občina oskrbnino;
• Izplačilo družinskemu pomočniku iz 33.000 na 40.800 EUR. Od dne 28.04.2016 se
nadomestilo izplačuje še enemu družinskemu pomočniku;
• Sofinanciranje delovanja Društva upokojencev Sveti Jurij ob Ščavnici, iz 482 EUR na
982 EUR. V spremembi proračuna za leto 2017 so bila društvu zagotovljena dodatna
sredstva v višini 500 EUR za izvajanje projekta »Starejši za starejše»;
• Sofinanciranje delovanja skupne OU Spodnjega Podravja – Notranja revizija iz 5.000
EUR na 5.431 EUR v skladu z njihovim posredovanim finančnim načrtom za leto 2017;
• Posebni projekti v osnovni šoli (iz 780 EUR na 2.030 EUR) in vrtcu (iz 673 EUR na
1.173 EUR). Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici bo v letu 2017 praznovala 250 letnico
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•

šolstva v Svetem Juriju ob Ščavnici in 50 let vrtca, za kar smo šoli zagotovili dodatna
sredstva v višini 1.750 EUR:
Sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije iz 1.700 EUR na 2.165 EUR;
Pomoč družini na domu (vodenje in koordiniranje) – CSD G. Radgona iz 3.920 EUR na
4.150 EUR;

Med tekoče transfer so bile na novo vključeni naslednji konti:
• Cepljenje dečkov proti HPV,
• Zasebna glasbena šola Maestro iz Gornje Radgone,
• Sofinanciranje programa Pomurskega materinskega doma,
• OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici – čiščenje telovadnice za potrebe športa,
• Sredstva za izvajanje javnega dela v domu starejših Gornja Radgona,
• Sredstva za izvajanje javnega dela Škofijske Karitas,
• Izvajanje socialno varstvenega programa Zavoda za pomoč družini na domu Vitica
Gornja Radgona in
• Sredstva za izvajanje JD v Pomurskem muzeju Murska Sobota.
Izločene pa je bil konto Pouk tujega jezika v OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, v višini 1.242
EUR, ker OŠ več ne izvaja poučevanje tujega jezika kot nadstandard. Poučevanje tujega
jezika v prvi in drugi triadi financira ministrstvo v okviru izbirnih predmetov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

2.247.874

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 s sprejetim proračunom za leto 2017 planirani v višini
1.518.957 EUR, so se povišali na 2.247.874 EUR, kar predstavlja 48 % zvišanje. Zvišali so se
naslednji konti
- Oprema za KUS – KD (nakup stroja za čiščenje tal)
iz 500 na 3.500 EUR,
iz 1.000 na 16.000 EUR,
- Investicije na pokopališču (ureditev žarnega zida)
- Promocija turizma v občini (označevalne table)
iz 19.000 na 40.000 EUR,
- Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici
iz 40.000 na 63.804 EUR,
- Izvedba priključnih mest
iz 20.000 na 50.000 EUR,
- JP 888560 odsek 888561 Jamna-Šijanec
iz 18.540 na 36.250 EUR,
- Investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sv.Jurij ob Šč.
iz 25.000 na 41.860 EUR.
Na zvišanje investicijskih odhodkov pa je vplivalo tudi vključitev novih projektov:
• Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici (sistem C – I. faza)
70.000 EUR,
• Izgradnja širokopasovnih omrežij
1.200.000 EUR,
• Projekt Ustavi, odpelji, dediščina!
6 4.982 EUR,
• JP888012 Sovjak – Kutinci
78.589 EUR,
• JP888390 odsek 888391 Slaptinci – vas
53.240 EUR,
86.194 EUR,
• Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sv. Jurij ob Šč.
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Turistično promocijski center Stara Gora
Investicijsko vzdrževanje skupnih objektov vodovoda
Dokumentacija za ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš
Priprava projektne dokumentacije za vodooskrbo
Projektna dokumentacija za vrtec Sv. Jurij ob Šč.
Druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo

105.000 EUR,
9.571 EUR,
3.000 EUR,
10.000 EUR,
13.800 EUR,
6.000 EUR.

Z spremembo proračuna 2017 je bil prenešen projekt Gradnja vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici v leti
2018 in 2019, ukinjen je bil konto ureditev in prevezava vaških vodovodov, v višini 15.000
EUR, izločen je bil projekt Izgradnja zbirnega centra odpadkov, v višini 10.000 EUR in
izbrisan projekt LC 388031 Dragotinci-Okoslavci, v višini 80.000 EUR, ker se je že izvajal v
letu 2016.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

24.322

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 s sprejetim proračunom za leto 2017 planirani v višini 12.235
EUR so se z spremembo proračuna za leto 2017 povišali na 14.322 EUR, zaradi vključitve
konta Sofinanciranje investicij ZD Gornja Radgona, v višini 2.087 EUR.

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

C - Račun financiranja
Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje
občine.
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.
V sprejetem proračunu za leto 2017 smo planirali dolgoročno zadolževanje v višini 573.000
EUR. S spremembo proračuna za leto 2017 zadolževanja ne planiramo.
Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana
smo imeli v proračunu občine za leto 2017 planiranih 40.000 EUR. S spremenjenim
proračunom 2017 ostajajo sredstva nespremenjena.
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D - Sredstva na računih
Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna
in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem
letu.
Na dan 31.12.2016 planiramo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici v višini 275.376
EUR in se bodo v celoti prenesla v proračun leta 2016.

14

II. POSEBNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

4.183.864

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

01 – OBČINSKI SVET
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
010402 – Uradne objave

5.000

Sredstva so namenjena oglaševanju uradnih objav in za katalog informacij javnega značaja.
Predpis katerega sprejme občinski svet je potrebno, v skladu s statutom občine, objaviti. Občina
Sveti Jurij ob Ščavnici objavlja uradne objave v Uradnem listu RS in na spletnih straneh
Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila.
V letu 2016 je pričela veljati nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja. V skladu z določilom 2. člena nove uredbe je občina dolžna v Katalogu
informacij javnega značaja objaviti tudi seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ (občina)
in seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ (občina) na podlagi
področne zakonodaje s svojega delovnega področja. V skladu z določilom četrtega odstavka
navedenega 2. člena morajo biti navedene javne evidence in druge informatizirane zbirke
opisane z metapodatki. V skladu z veljavno zakonodajo mora vsaka občina voditi 35 uradnih
evidenc in za vsako posamezno evidenco je bilo potrebno v katalog informacij javnega značaja
dodati 35 dokumentov z metapodatki. V skladu z 8. Členom nove uredbe so bili objavljeni tudi
podatki o storitvah občine, ki obsegajo:
-

pogoje, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev;

-

krajevno pristojnost oziroma območje, na katerem ali za katerega se izvaja storitev;

-

podatke o dostopnosti organa (kontaktni podatki, uradne ure in podobno);

-

način, na katerega se lahko zahteva posamezna storitev, vključno s povezavo na
elektronsko dostopen obrazec za vlogo, navedbo morebitnih zahtevanih prilog, navedbo
o stroških storitve ter navedbo podatkov, ki jih bo organ dobil sam na podlagi veljavnih
predpisov;

-

navedbo predpisov, ki so pravna podlaga ali sicer urejajo storitev.

V skladu z določilom 28. člena nove uredbe je bila občina dolžna prilagoditi katalog, vključno
z novimi metapodatkovnimi opisi podatkovnih zbirk, najpozneje do 31. decembra 2016. Za
vodenje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja ima občina sklenjeno pogodbo z
zunanjim izvajalcem. Zaradi navedenih razlogov je bilo potrebno v spremenjenem proračunu
občine za leto 2017 zagotoviti dodatna sredstva, v višini 2.026 EUR.
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010403 – Stroški snemanja sej OS

400

V sprejetem proračunu za leto 2017 izdatkov za snemanje sej občinskega sveta nismo planirali,
saj seje snemamo sami. Potrebno pa je zagotoviti sredstva, v primerih, ko se odvijajo skupne
seje na nivoju UE in sejo snema zunanji izvajalec.
030105 - Stroški dela podžupana

6.400

Zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov države je plačna lestvica javnih uslužbencev ostajala več
let nespremenjena. Pri planiranju tega izdatka smo upoštevali takrat veljavno lestvico, ki se je
dne 01. septembra 2016 spremenila, zato je potrebno za leto 2017 zagotoviti dodatna sredstva,
v višini 600 EUR.

0 4 – O B Č I N S K A U P R AV A
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
040208 – Ažuriranje evidenc NUSZ

1.000

Za potrebe obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je potrebno ažurirati NUSZ
evidence , zaradi sprejema občinskega prostorskega načrta in poziva ministrstva, da se morajo
za odmero nadomestila uporabljati uradne evidence geodetske uprave. V sprejetem proračunu
za leto 2017 smo planirali sredstva v višini 4.000 EUR. Ker v letu 2017 predvidevamo le delno
ažuriranje podatkov, bodo zadostovala sredstva v višini 1.000 EUR.

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

2.000

Ta podprogram obsega izdatke povezane z internetom ter zakup prostora na internetu. Za leto
2017 smo v ta namen planirali stroške v višini 1.500 EUR. Ker glede na realizacijo leta 2016
sredstva ne zadostujejo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 500 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
040620 – Materialni stroški občinske uprave
67.361
Ta postavka obsega materialne stroške, ki so povezani z delovanjem občinske uprave. To so
stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, izdatki za časopis in strokovno
literaturo, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, izdatki za storitve varstva pri delu,
stroški električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoz smeti, tekočega
vzdrževanja komunikacijske opreme, računalnikov in fotokopirnega stroja ter druge opreme,
stroški konferenc in seminarjev, plačila po pogodbah o delu in dela preko študentskega servisa
in članarine…
V sprejetem proračunu za leto 2017 smo planirali materialne stroške v višini 59.665 EUR. S
predlaganim spremenjenim proračunom smo jih povišali na 67.361 EUR. V spremenjenem
proračunu predlagamo povišanje naslednjih kontov, ki glede na realizacijo iz leta 2016, niso
planirani v zadostnem obsegu:
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svetovalne storitve
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

iz 6.000 na 10.000 EUR,
iz 11.000 na 12.500 EUR.

Predlaga pa se tudi vključitev novega konta Notranja pravila, v višini 2.196 EUR. V skladu z
Zakomom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je obvezno sprejetje
notranih pravil za zajem in e-hrambo. V letu 2017 se bo uvedel sistem vzornčnih notranjih
pravil.
040639 – Odškodnine in kazni

6.000

V postavki odškodnine in kazni planirano odškodnino zaradi sodnih postopkov in druge
odškodnine in kazni. V sprejetem proračunu za leto 2017 so bila v ta namen planirana sredstva
v višini 10.000 EUR.
S spremenjenim proračunom za leto 2017 planiramo za ta namen sredstva v višini 6.000 EUR.

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

45.503

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 programu
Urejanje okolice je predvidena vključitev 3 udeležencev. Od 1.1.2016 je določena minimalna
plača v višini 790,73EUR, trenutno veljaven regres za malico v višini 3,67 EUR, regres za
dopust, v višini minimalne plače oz. 790,73 EUR, prevozni stroški v višini cene avtobusnega
prevoza oziroma v primerih, kjer prevoz z javnim prevoznim sredstvom ni mogoč, se prevoz
obračuna, v višini 8 % od cene 95 oktanskega bencina na km, ob upoštevanju najkrajše
razdalje od doma do delovnega mesta.
V sprejetem proračunu smo v tej postavki planirali tudi sofinaciranje programa javnega dela v
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici (2 delavca), Turističnemu društvu (1 delavec) in Ribiški družini (1
delavec).
V spremenjenem proračunu za leto 2017 dodatno predlagamo še vključitev sofinanciranja
javnih del v Domu starejših Gornja Radgona (2 delavca – plačilo samo regresa za LD) v višini
1.600 EUR, Škofijski Karitas (enega delavca z VII. stopnjo, sofinanciranje plače, ½ regresa
LD), v višini 2.800 EUR, Pomurskemu muzeju Murska Sobota (en delavec, V. stopnje,
sofinanciranje plače in ½ regresa za LD), v višini 2.500 EUR.

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

20.000

Pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Ur. list RS, št. 73/16). Pomoči se
dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa in sicer za ukrepe državnih pomoči in ukrepe
pomoči de minimis. Postopek dodelitve pomoči vodi Komisija za kmetijstvo, ki na podlagi
višine razpoložljivih sredstev in drugih okoliščin določi kateri ukrepi predvideni v pravilniku se
v posameznem letu vključijo v razpis.
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V sprejetem proračunau za leto 2017 smo za subvencije v kmetijstvu planiralir sredstva v višini
10.000 EUR. V spremembi proračuna za leto 2017 pa predlagamo povečanje te postavke na
20.000 EUR. V letu 2016 je bil sprejeti novi Pravilnik o ohranjanju in spodbojanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, s katerim se je povečal obseg ukrepov,
za katere se lahko dodelijo državne pomoči in pomoči de minimis. Na povečanje sredstev pa je
vplivala tudi pozna izvedba javnega razpisa, zato kmetijska gospodarstva niso uspela
pravočasno pripraviti oddajo vlog, zato so sredstva na postavki v letu 2016 ostala neporablena
in se predlaga prenos v leto 2017.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
041320 - Postavitev avtobusnih postajališč

12.000

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vsako leto namenja sredstva za gradnjo enega avtobusnega
postajališča, zato so bila sredstva, v sprejetem proračunu 2017, planirana v višini 6.000 EUR.
Ker v letu 2016 sredstva v ta namen niso bila koriščena, se predlaga gradnja še enega
avtobusnega postajališča v skupnem zneseku 12.000 EUR.
041330 – Investicijsko vzdrževnje in gradnja občinsih cest

238.079

Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest. V sprejetim proračun leta
2017 so za investicijsko vzdrževanje ter gradnjo cest prdevidena sredstva v višini 168.540
EUR. V okviru postavke je bila planirana izvedeba investicijska vzdrževalna dela na javnih
cetah kot so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,… v skladu s sprejetim programom, v višini
70.000 EUR. Predlog programa pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga sprejme pristojni
organ občine.
V sprejetem proračunu leta 2017 se je planirala rekonstrukcija ceste LC 388031 Dragotinci –
Okoslavki, ki je že bila izvedena v letu 2016, zato jo je bilo potrebno, v spremembi proračuna
2017, izločiti. Planirana je bila tudi rekonstrukcija ceste JP888560 odsek 888561 Jamna –
Šijanec, v višini 18.540 EUR, katere vrednost je bila v spremenjenem proračunu povišana iz
18.540 EUR na 36.250 EUR.
Na novo pa smo vključili rekonstrukcijo ceste JP888012 Sovjak-Kutinci, v višini 78.589 EUR
in JP 888390 odsek 888391 Slaptinci – vas, v višini 53.240.
041391 – Izgradnja širokopasovnih
1.210.000
Projekt izgradnje širokopasovnih omrežij je bil planiran v letu 2016. Ker ni bilo ustreznega
razpisa za sofinanciranje, ni bil izveden in ga vključujemo v spremembo proračuna za leto
2017.
Sredstva postavke se namenjajo izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in izdelavi projektne dokumentacije
za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, ki bodo določena z navedenim načrtom ter
za samo izgradnjo projekta.
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14 - GOSPODARSTVO
041410 – Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

40.000

S projektom Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici želimo evidentirati turistične
potenciale, izdelati celostno ponudbo v občini, urediti označevalne table turistične ponudbe v
občini, izdelati promocijski material in izvesti samo promocijo občine. V sprejetem proračunu
leta 2017 so bila planirana sredstva v višini 19.000 EUR. Ker višina planiranih sredstev ne bo
zadostovala za izvedbo projekta z spremembo proračuna za leto 2017 znesek povečujemo na
40.000 EUR.
041425 – Društvo Genuss am Fuss – Užitek ob reki

500

Blagovna znamka »Genuss am Fluss – Užitek ob reki« združuje ponudnike, ki skupno stopajo
na trg. Blagovna znamka je namenjena prepoznavnosti regije, povezovanju kulinarike, obrti ter
življenjskega sloga v regiji. Pripomore k večji prepoznavnosti izdelkov in storitev na trgu. Na
slovenski strani so k projektu pristopile občine Šentilj, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Razvojna agencija Slovenske gorice kot povezovalni člen med ponudniki. Za
sodelovanje v projektu mora posamezna občina plačati 500,00 EUR na leto, ponudniki drugih
neposrednih stroškov. Stroški za ponudnike nastanejo v primeru izdelave skupnih promocijskih
materialov in nabave posebne embalaže za produkte.
041439 – Ustavi, odpelji, dediščina!
(Počivališče za avtodome)

64.982

Z I. rebalansom 2016 se je v proračun vključil projekt Počivališče za avtodome, ki se je z II.
rebalansom 2016, preimenoval v Ustavi, odpelji, dediščina! Projekt se financira v obdobju od
2016 do 2019. V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za vodenje projekta in dokumentacijo v
višini 8.408 EUR. V letu 2017 in 2018 je predvidena izvedba prijekta, za kar je v letu 2017
namenjenih 64.982 EUR, v letu 2018 pa 251.674 EUR. Zaključek projekta se predvideva v letu
2019, za kar je predvidenih 6.336 EUR.
Trendi v avtodomarskem turizmu izkazujejo vedno večjo potrebo po urejenem postajališču.
Vedno več ljudi počitnikuje z avtodomi, ter vedno večje je povpraševanje po primernih
postajališč za avtodome (PZA). Zaradi tega se je Občina Sveti Jurij odločila pristopiti k izvedbi
projekta – izgradnji PZA. Želja je, da se čim več turistov ustavi v kraju – občini, ter preživi
dodatno dan ali dva, z odkrivanjem znamenitosti kraja – občine.
V začetku leta 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v
nadaljevanju SVRK) objavila Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je odločila
prijaviti projekt »Počivališče za avtodome« na predmetni razpis in s tem namenom planirala
izvedbo infrastrukture v načrtu razvojnih programov, z nazivom operacije »OB116-16-0004
Ustavi, odpelji, dediščina!«.
Predmet javnega razpisa SVRK-a je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo
k skupnemu cilju programa »razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s
spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in
kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje«.
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V ta namen je občina podpisala medsebojno pogodbo o sodelovanju in skupni prijavi, še z
občinami Radenci, Polzela, Hoče-Slivnica, Novo Mesto in Občina Viškovo (Republika
Hrvaška), kot projektnimi partnerji.
Kot vodilni partner nastopa Občina Radenci; odgovorna za splošno koordinacijo, upravljanje in
izvajanje projekta. Vodilni partner je glavni upravičenec do nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bo ta sredstva upravljal skladno z določbami
Partnerskega sporazuma. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici nastopa pri skupni prijavi projekta kot
projektni partner.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici načrtuje graditev dveh postajališč za potrebe avtodomarskega
turizma (PZA), in sicer kot nezahtevna objekta na zemljiščih parc. št. 696/2 k.o. Kraljevci – ob
Blaguškem jezeru in 316/6 k.o. Terbegovci – na Stari Gori.
041461 – Turistično promocijski center Stara Gora

105.000

Z namenom povečevanja števila obiskovalcev, razvijanja turistične dejavnosti in promocije
lokalnih proizvodov želi občina dodatno razvijati turistično infrastrukturo na Stari Gori, ki je že
poznana izletniška točka občine. Predvideva se ureditev dela kletnih prostorov v turističnem
objektu Stara Gora 14 (bivša osnovna šola) za ureditev večnamenskega prostora za namen
pokušinj lokalnih vinskih, kulinaričnih in drugih produktov ob obiskih izletniških skupin, za
namen izvedbe določenih dogodkov, prireditev, itd. Del prostorov se bo uredil kot prodajni
prostor za prodajo lokalnih izdelkov (vin olja, izdelkov domače obrti, sadja, itd.). Predvideva se
prijava na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij
ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018, in pridobitev sredstev Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja v višini 85% upravičenih stroškov.
Za ta namen v spremembi proračuna za leto 2017 planiramo sredstva, v višini 105.000 EUR.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
041513 – Izgradnja zbirnega centra odpadkov

0

Občina je v sprejetem proračunu za leto 2017 predvidevala zgraditi Rastlinsko čistilno napravo
v sklopu katere je bil predviden tudi manipulativni plato za zbirni center odpadkov, ki bi
omogočal ločeno zbiranje odpadkov. Manipulativni plato je v projektu čistilne naprave
tehnično in stroškovno ločen in projektiran tako, da je na njem mogoče zagotavljati tudi
zadostne površine za zbirni center odpadkov.
V letu 2017smo v ta namen predvidevali sredsteva v višini 10.000 EUR za ureditev zbirnega
centra hkrati s čistilno napravo. Ker pa se gradnja čistilne naprave v letu 2017 ne bo pričela se
pomika tudi izgradnja zbirnega centra odpadkov.
041525 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav

10.000

V postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav na
območjih, kjer ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema. Sredstva se dodelijo na podlagi
izvedenega javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo
malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V sprejetem proračunu za leto 2017
smo imeli v ta namen planirana sredstva, v višini 20.000 EUR. Zaradi zaostrenih pogojev za
gradnjo, ki so nastopili z sprejetjem nove Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode in zaradi podaljšanega roka za obvezno ureditev čiščenja komunalnih odpadnih voda se je
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zmanjšal interes vlagateljev, zato smo z spremembo proračuna za leto 2017 znesek zmanjšali
na 10.000 EUR.
041532– Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode

39.067

Iz omenjene postavke se je planirala izvedba storitev in gradenj javne fekalne kanalizacije na
območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije. V
sprejetem proračunu leta 2017 je bilo predvideno dokončanje gradnje kolektorja K2 od
osnovne šole do Ivanušovega brega ter naprej do navezave na zbirni jašek Z1 v Biserjanah v
skupni dolžini 1.333 m, ki bi povezal do sedaj zgrajeno kanalizacijo Sveti Jurij do lokacije
predvidene RČN Biserjane, v višini 82.900 EUR ter pričetek gradnje rastlinske čistilne naprave
v Biserjanah, v višini 216.000 EUR. Navedena gradnja v letu 2017 ne bo izvedena.
V sklopu postavke so v spremembi proračuna 2017 predvidena sredstva za izgradnjo odsekov
in vej javne kanalizacije na območjih, kjer je v letu 2017 predvidena gradnja ostale
infrastrukture ali je gradnja potrebna zaradi drugih okoliščin. Predvidena je gradnja dela
fekalnega in meteornega kanala od regionalne ceste proti pokopališču kakor tudi gradnja
kanalov KJ1_1, PVC DN 200, l=206,60m (J19-J8) in kanal KJ1_1_1, PVC DN 200, l=46,85m
(J13.1-J13) v sklopu rekonstrukcije ceste Jamna –Šijanec.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
041605 – Priprava podatkov za register nepremičnin

2.000

Občina je dolžna, v delu namenske rabe zemljišč, skrbeti za ažurnost podatkov v Registru
nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije. V Letu 2017 se predvideva priprava
podakov in ačuriranje REN.
041609 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja
5.000
V sprejetem proračunu leta 2017 so bila za vzdrževanje hidrantnega omrežja predvidena
sredstva, v višini 5.000 EUR. Postavka je z spremembo proračuna 2017 prenesena na postavko
Investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sv. Jurij ob Šč.
041613 – Oskrba s pitno vodo

6.135

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje stroškov vodenja katastra in izvajanje javnih
pooblastil na področju vodooskrbe. Glede na posredovani plan JP Prlekija, je potrebno na
omenjeni postavki zagotoviti dodatna sredstva.
041622 – Investicije v vodooskrbo
9.571
S spremembo proračuna 2017 se bo navedena postavka uporabljala za gradnjo in vzdrževanje
skupnih objektov vodovoda. V letu 2017 na tej postavki planiramo investicijsko vzdrževanje
skupnih objektov vodovoda v višini 9.571 EUR.
041624– Investicije v Javni vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici

172.154

S spremembo proračuna 2017 se bo navedena postavka uporabljala za gradnjo in vzdrževanje
objektov vodovoda v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. V okviru navedene postavke
planiramo investicije na Vodovodu Sv. Jurij ob Ščavnici v višini 63.804 EUR, v okviru
katerega bo potekala izgradnja vodovoda Rožički Vrh – Mir in vodovoda Jamna – Šijanec,
Izvedbo priključnih mest, v višini 50.000 EUR, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv.
Jurij ob Ščavnici, v višini 41.860 EUR, nadzor nad izgradnjo vodovoda, v višini 490 EUR,
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priprava projektne dokumentacije, v višini 10.000 EUR ter druge storitve in dokumentacijo za
vodooskrbo, v višini 6.000 EUR.
041625– Investicije v vodooskrbo Pomurja – sistem C

80.000

Ker projekt vodooskrba Pomurja – sistem C, finančno še ni zaključen, planiramo za poravnavo
obveznosti 70.000 EUR, za vodenje investicije pa še dodatnih 10.000 EUR.
041626 – Izvajanje javnih pooblastil - vodooskrba

1.500

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev javnih pooblastil na področju oskrbe
s pitno vodo (izdajanje soglasij, projektnih pogojev). Glede na posredovani plan JP Prlekija, je
potrebno na omenjeni postavki zagotoviti dodatna sredstva, v višini 500 EUR.
041628 – Storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokrijta v ceni41.000
Sredstva na postavki, v višini 39.000 EUR, se namenjajo za financiranje storitev, ki nimajo
pokritja v ceni. S sprejetjem cene, ki jo je sprejel občinski svet, in ne pokriva stroškov javne
službe (50% subvencija omrežnine) je razliko potrebno zagotavljati v proračunu.
S spremembo proračuna 2017 pa smo na tej postavki zagotovili še sredstva za storitve
uravljalca sistema C, v višin 2.000 EUR. Po izgradnji vodovoda Sistem C se do predaje
zgrajenega sistema v upravljanje izvajalcu javne službe in sprejetja nove enotne cene
pojavljajo stroški, ki jih ni mogoče prevaliti na uporabnike storitev javnih služb. Tako se iz
predmetne postavke do sprejetja enotne cene financirajo vsi stroški delovanja in upravljanja
novozgrajenih objektov. Za opravljanje navedenih storitev so vse občine lastnice sistema C z
izvajalcem JP Prlekija podpisale pogodbo, stroški pa se delijo med občine po ključu, ki izhaja
iz premoženja novozgrajene infrastrukture.
041634 – Investicije - pokopališče

16.000

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za investicije na na pokopališču. Z sprejetim
proračuna za leto 2017 so bila planirana sredstva v višini 1.000 EUR. Z spremembo proračuna
za leto 2017 se zagotavljajo dodatna sredstva za ureditev žarnega zida na pokopališču.
041693 – Ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš

23.000

V okviru navedene postavke se predvidevajo postopki in aktivnosti za ureditev poslovno obrtne
cone Grabonoš. Dodatno smo s spremembo proračuna 2017 zagotovili sredstva, v višini 3.000
EUR za dokumentacijo.

17 – ZDRAVSTVO
041730 – Sofinanciranje investicij v ZD Gornja Radgona

2.087

ZD Gornja Radgona želi v letu 2017 pristopiti k delni prenovi in nadzidavi zdravstvenega
doma. Projekt bi se financiral iz sredstev zdravstvenega doma v višini 500.000 EUR, za
preostali del v višini 150.000 EUR pa bi se najel kredit za dobo 10. let in bi ga pokrivale
občine. Delež sofinanciranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 13,91 %, kar predstavlja za našo
občino 2.087 EUR/leto za dobo 10 let.
041711 – Cepljenje dečkov proti HPV

1.040

S spremembo proračuna za leto 2017 smo v proračun vključili postavko cepljenje dečkov - 6.
razredov osnovne šole proti humanim papiloma virusom (HPV). Humani papiloma virusi so
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virusi, ki povzročajo 70 % primerov raka materničnega vratu in 90 % primerov genitalnih
bradavic. So tudi pomembni povzročitelji rakov glave in vratu, predvsem pri mlajših osebah.
Okužba s humanim papiloma virusom je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu
in tudi Sloveniji. Okužbe HPV in njihove posledice uspešno preprečujemo s cepljenjem.
Cepljenje deklic proti navedeni okužbi je že vključeno v nacionalni program cepljenj, dečkov
pa še ne, zato je potrebno sredstva zagotoviti iz drugih virov. Uspešno cepljeni morajo prejeti
dve dozi cepiva v razmaku šest mesecev. Cepljenje z enim odmerkom stane 65 EUR/osebo.

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

25.091

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. S spremembo proračuna 2017 so se sredstva,
glede na sprejeti plan, povečala iz 21.524 EUR na 25.091 EUR. Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti za električno energijo, vodo in opremo (nabava stroja za čiščenje tal).
041819 – Obratovanje Kulturno promocijski center - KPC

23.572

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, dimnikarske storitve, odvoz odpadkov ter
stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta, upravljanje z
objektom, zavarovanje objekta in nabava opreme. S spremembo proračuna 2017 so se sredstva,
glede na sprejeti plan, minimalno zmanjšala iz 23.769 EUR na 23.572 EUR. Do znižanja je
prišlo na kontu električne energije, nekoliko pa so se povišali stroški za porabo vode.
041832– Društvo upokojencev
982
S spremembo proračuna za leto 2017 so se sredstva namenjena društvu upokojencev Sveti Jurij
ob Ščavnici povečala iz 482 EUR na 982 EUR. V spremembi proračuna so bila dodatno
zagotovljena sredstva v višini 500 EUR za izvajanje projekta »Starejši za starejše».
041862 – Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sv. Jurij ob Šč.

86.194

Z II. rebalansom 2016 smo v proračun uvrstili projekt Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ
Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se bo izvajal v letih 2016 in 2017. V letu 2017 imamo za
izvedbo projekta planirana sredstva v višini 86.194 EUR.Nogometno igrišče pri Osnovni šoli
Sveti Jurij ob Ščavnici je edino javno nogometno igrišče v občini, vendar še to ni ustrezno
urejeno. Neustrezno igrišče predstavlja največ težav nogometnim klubom, ki tukaj igrajo
domače tekme v ligaških tekmovanjih, pa tudi drugim uporabnikom (Osnovna šola itd.). Pod
takšnimi pogoji trenirajo in igrajo dvakratni državni prvaki (2014 in 2015) in letošnji podprvaki
v malem rekreativnem nogometu KMN Videm – Gostilna pri Maji. Občina zato predvideva
ureditev igrišča za vse zainteresirane uporabnike, in sicer ureditev podlage, ureditev zelenice z
namakanjem in ureditev razsvetljave igrišča.
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Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport RS za ureditev športnih
objektov. Iz tega vira se pričakujejo nepovratna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov.

19 – IZOBRAŽEVANJE
041916 – Vrtec »Sonček« Sveti Jurij ob Ščavnici

333.416

Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici je pripravila novi finančni načrt za Vrtec »Sonček« za
leto 2017 in predlagala novo Ekonomsko ceno od 1.1.2017 dalje. V skladu s 19. členom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se
uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, opravi enkrat letno.
V postavki Vrtec »Sonček« Sveti Jurij ob Ščavnici so zajeti naslednji konti:
• Zavarovanje vrtca
1.568 EUR,
237.278 EUR,
• Plačilo razlike med ceno pgrogr.in plač.staršev
• Plača in drugi stroški za zaposlene v vrtcu
72.017 EUR,
• Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami
1.101 EUR,
• Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanja v vrtcu
4.411 EUR,
• Sindikalni zaupnik – vrtec
125 EUR,
• Materialni stroški vrtca
15.743 EUR,
• Posebni projekti v vrtcu
1.173 EUR.
041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje

13.800

Na postavki so se planirala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih
štirih oddelkov vrtca Sonček, energetsko sanacijo obstoječega vrtca in ureditev spremljajočih
površin. Delno so bili projekti za nove oddelke vrtca že izdelani.
V decembru 2016 bo izdano gradbeno dovoljenje za objekt Prizidek štirih enot za obstoječi
vrtec – Sveti Jurij ob Ščavnici, z zunanjo ureditvijo. V letu 2017 se predvideva še plačilo
izdelave projekta za izvedbo - PZI in izdelava projekta notranje opreme novih prostorov vrtca.
V letih 2018 in 2019 se predvideva gradnja Prizidka štirih enot za obstoječi vrtec – Sveti Jurij
ob Ščavnici, z zunanjo ureditvijo. V decembru 2016 bo izdano gradbeno dovoljenje.
041934 – Materialni stroški OŠ

43.978

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 sprejetem proračunu leta 2017 za pokrivanje materialnih stroškov planirali
izdatke v višini 52.517 EUR. Glede na priporočila notranje revizije je OŠ Sveti Jurij ob
Ščavnici za materialne stroške pripravila novi finančni načrt in v skladu z njim smo s
spremembo proračuna za leto 2017 planirali sredstva, v višini 43.978 EUR.
041936 – Sofinanciranje zaposlit. programa zavoda za zaposlovanje OŠ

2.076

Na podlagi Zakona o urejanju trga dela, Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja in
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del se je OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici za
leto 2017 prijavila na program »Pomoč pri učenju in druga učna pomoč otrokom, učencem,
dijakom in drugim udeležencem izobraževanja – V. stopnja strokovne izobrazbe«. V
spremembi proračuna za leto 2017 smo v proračunu za ta namen zagotovili sredstva v višini
2.076 EUR.
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041939 – OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici – čiščenje telovadnice za potrebe športa
343
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je posredovala vloga za pokritje stroškov čiščenja telovadnice ob
nedeljah, ko telovadnico in garderobe uporabljajo športna društva. Za ta namen smo predvideli
za obdobje od novembra 2015 do aprila 2016, ko je bilo izvedeno 16 čiščen, dveh delavk, po
dve uri sredstva v višini 343 EUR.
2.030
041944 – Posebni projekti OŠ Sv. Jurij ob Šč.
V sprejetem proračunu občine za leto 2017 smo imeli v ta namen planirana sredstva v višini
780 EUR. S spremembo proračuna 2017 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.250 EUR
za praznovanje 250 letnice šolstva v Svetem Juriju ob Ščavnici.

041984 – Zasebna glasbena šola Maestro
1.125
V proračun občine za leto 2017 smo vključili sofinanciranje zasebne glasbene šole Maestro.
Zasebna glasbena šola Maestro je bila ustanovljena 06.02.2008 leta, kot zasebni zavod. Zavod
je registriran na Maistrovem trgu 2 v Gornji Radgoni, kjer deluje od 14.11.2012. Zasebni zavod
je vpisan v razvid, zato ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport RS v višini 85 %
sofinanciranja izvajanja javno priznanih programov. Zasebna glasbena šola izvaja javno
veljavne programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in glasba. Poleg rednega
primarnega področja delovanja, šola organizira koncerte ter sodeluje na najrazličnejših
prireditvah.
V Zasebno glasbeno šolo Maestro je iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v šolskem letu
2016/2017 vključenih pet otrok, vseh vpisanih je 83 otrok. Delež Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
je glede na vpisane otroke 6,02 %. V skladu z navedenim smo šoli zagotovili sredstva v višini
1.125 EUR.

20 – SOCIALNO VARSTVO
042035 – Izvajanje socialnovarstvenega programa Zavoda za pomoč družini
na domu VITICA Gornja Radgona
1.500
Zavod za pomoč družini na domu VITICA Gornja Radgona izvaja socialno varstveni
program za starejše na področju informiranja, svetovanja in zagovorništva. Program je
zavod vspostaviti tudi pri Svetem Juriju z namenom približati informacije o možnih oblikah
pomoči in urejanju posameznih zadev starejšim občanom, so jim na razpolago za
morebitna svetovanje, kadar se starejši znajde v stiski in težavah, jim zagotavljajo individualno
in celostno obravnavo ter zagotavljati zagovorništvo posamenemu starejšemu občanu na
uradnih in institucijah, ter mu zagotavljati določene oblike pravne pomoči. S programom
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici sodelujejo 3 ure tedensko v prostorih KUS-a.
Za ta namen smo zagotovili sredstv v višini 1.500 EUR.
042030 – Neposredna socialna oskrba uporabnikov - CSD

12.500

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. Za ta namen smo predvidevali v sprejetem
proračunu za leto 2017 sredstva v višini 12.740 EUR, ki so se s spremembo proračuna znižala
zaradi prerazporeditve 240 EUR na Pomoč družini na domu (vodenje in koordiniranje) – CSD.
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042031 – Pomoč družini na domu (vodenje in koordinacija) – CSD

4.150

Za vodenje in koordiniranje te storitve smo v sprejetem proračunu za leto 2017 planirali
sredstva v višini 3.920 EUR. Glede na predvideno realizacijo v letu 2016 predvidevamo, da
planiran sredstva, ne bodo zadostovala, zato smo zagotovili dodatna sredstva v višini 230 EUR.
042001 – Izplačilo družinskemu pomočniku

40.800

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.
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. Dodatek za
tujo nego in pomoč, ki jo invalidna oseba prejema, se plačuje občini.
V sprejetem proračunu leta 2017 smo planirali plačilo nadomestilo trem družinskim
pomočnikom v skupni višini 33.000 EUR. Z dnem 28.04.2016 se nadomestilo izplačuje še
enemu družinskemu pomočniku, zato je potrebno s spremembo proračuna zagotoviti dodatna
sredstva, v višini 7.800 EUR.
042050 – Domska oskrba

140.000

Število oskrbovancev v domovih se iz leta v letu povečuje. V sprejetem proračunu za leto 2017
smo za oskrbnine v domih planirali sredstva v višini 130.000 EUR. Ker sredstva, glede na
predvideno realizacijo leta 2016, ne bodo zadostovala, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva,
v višini 10.000 EUR.
042036 – Sofinanciranje programa Pomurski Materinski dom

812

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je prvi pomurski materinski dom, katerega delovanje
sofinancirajo Pomurske občine. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v ta namen zagotovila
sredstva v proračunu občine za leto 2017 v višini 812 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
042304 – CEROP- oblikovanje sklada pri Občini Puconci

13.385

Sredstva za posebne namene se namenjajo za oblikovanje sklada nepremičnin in opreme
CEROP. V skladu s sklepom skupščine CEROP se 50 % sredstev najemnine od nepremičnin in
opreme ter odlagališča oblikuje kot sklad v Občini Puconci.
S sprejetim proračunom za leto 2017 smo planirali sredstva za CEROP – oblikovanje sklada v
Občini Puconci, v višini 8.014 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2016, je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v višini 3.486 EUR.
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06 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
16.793
060601 – Stroški dela skupne občinske uprave
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je 01.01.2013, na podlagi sprejetega Odlok o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, pristopila k skupni občinski
upravi Občine Gornja Radgona in Apače. Za stroške dela te skupne občinske uprave so bila v
sprejetem proračunu leta 2017 planirana sredstva v višini 12.043 EUR in ostajajo
nespremenjena.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je pristopila tudi k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem
Podravju (krajše SOU SP) na področju notranje revizije. Za ta namen smo v sprejetem
proračunu leta 2017 planirana sredstva v višini 4.500 EUR. Glede na posredovani finančni
načrt za leto 2017 je potrebno dodatno zagotoviti sredstva, v višini 250 EUR.
5.109
060602 – Materialni stroški skupne občinske uprave
Za materialne stroške skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, smo
v sprejetem proračunu leta 2017 planirali sredstva v višini 5.009 EUR in ostajajo
nespremenjeni.

Za materialne stroške skupne občinske uprave Spodnje Podravje, smo v sprejetem proračunu
leta 2017 planirali sredstva v višini 500 EUR. Glede na posredovani finančni načrt za leto
2017 je potrebno dodatno zagotoviti sredstva, v višini 181 EUR.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
11KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
OB116-08-0023 – Neposredna plačila v kmetijstvu

20.000 EUR

Pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Ur. list RS, št. 73/16).
Pomoči se dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa in sicer za ukrepe državnih
pomoči in ukrepe pomoči de minimis. Postopek dodelitve pomoči vodi Komisija za
kmetijstvo, ki na podlagi višine razpoložljivih sredstev in drugih okoliščin določi kateri
ukrepi predvideni v pravilniku se v posameznem letu vključijo v razpis.
V sprejetem proračunau za leto 2017 smo za subvencije v kmetijstvu planiralir sredstva v
višini 10.000 EUR. V spremembi proračuna za leto 2017 pa predlagamo povečanje te
postavke na 20.000 EUR. V letu 2016 je bil sprejeti novi Pravilnik o ohranjanju in
spodbojanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, s katerim se je
povečal obseg ukrepov, za katere se lahko dodelijo državne pomoči in pomoči de minimis.
Na povečanje sredstev pa je vplivala tudi pozna izvedba javnega razpisa, zato kmetijska
gospodarstva niso uspela pravočasno pripraviti oddajo vlog, zato so sredstva na postavki v
letu 2016 ostala neporablena in se predlaga prenos v leto 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
OB116-08-0026 – Komunalna oprema – avtobusne postaje

12.000 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vsako leto namenja sredstva za gradnjo enega avtobusnega
postajališča, zato so bila sredstva, v sprejetem proračunu 2017, planirana v višini 6.000
EUR. Ker v letu 2016 sredstva v ta namen niso bila koriščena, se predlaga gradnja še enega
avtobusnega postajališča v skupnem znesku 12.000 EUR.
OB116-15-0026 – LC388031 Dragotinci - Okoslavci

0 EUR

Projket rekonstrukcija ceste LC388031 Dragotinci – Okoslavci je bil z I. Rebalansom
proračuna 2016 prenesen v leto 2016. Investicija je bila v letu 2016 zaključena, zato ga je
potrebno izločiti iz pororačuna leta 2017.
OB116-08-0014 – JP888390 odsek 888391 Slaptinci - vas

53.240 EUR

Projekt predvideva rekonstrukcijo ceste v celotni njeni dolžini 450 m in pretežno obstoječi
širini, razširjena bo le v delu nasipa. V celotni dolžini bo izvedena izravnava in preplastitev
obstoječe ceste z obrabno zapornim slojem asfalta. Vzdolž območja obdelave bodo na novo
urejeni tudi vsi objekti odvodnjavanja ceste, ter geodetska izmera po končani izvedbi.
Projekt predstavlja podlago za črpanje povratnih sredstev v letu 2017, ki jih razpisuje
MGRT v skladu z 23. členom ZFO-1.
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OB116-11-0027 – JP888560 odsek 888561 Jamna - Šijanec

51.250 EUR

Projekt predvideva rekonstrukcijo ceste v celotni dolžini 190 m in širini 3m + 2 x 0,5 m
bankine. Predvidena je rekonstrukcija in nadgradnja tamponske podlage ter zaključna
obdelava z nosilnim in obrabno zapornim slojem asfalta. Vzdolž območja obdelave bodo na
novo urejeni tudi vsi objekti odvodnjavanja ceste, gradnja vodovoda in fekalne kanalizacije
ter geodetska izmera po končani izvedbi. Projekt predstavlja podlago za črpanje povratnih
sredstev v letu 2017, ki jih razpisuje MGRT v skladu z 23. členom ZFO-1.
V projekt je vključena tudi izgradnja Vodovoda Jamna – Šijanec (Cevovod odsek V-2;
PE100, fi 110 283 m). Predvideva se gradnja novega vodovoda za zagotavljanje oskrbe s
pitno vodo in zagotavljanje požarne varnosti. Predmetna veja vodovoda se bo izvajala hkrati
z rekonstrukcijo ceste in je obdelana v projektu Javni vodovod III. Faza SSJ-4 Rožički Vrh vzhod in SSJ-5 Sveti Jurij ob Ščavnici – vzhod, ki ga je pod številko S-04/2011, maj 2011
izdelal, FERing Murska Sobota d.o.o.
OB116-11-0003 – Izgradnja širokopasovnih omrežij

10.000 EUR

Projekt izgradnje širokopasovnih omrežij je bil planiran v letu 2016. Ker ni bilo ustreznega
razpisa za sofinanciranje, ni bil izveden in ga vključujemo v spremembo proračuna za leto
2017.
Sredstva postavke se namenjajo izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in izdelavi projektne
dokumentacije za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, ki bodo določena z
navedenim načrtom ter za samo izgradnjo projekta.

14 GODPODARSTVO
OB116-15-0015 – Promocija turizma v občini Sveti Jurij ob Šč.

40.000 EUR

S projektom Promocija turizma v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici želimo evidentirati
turistične potenciale, izdelati celostno ponudbo v občini, urediti označevalne table turistične
ponudbe v občini, izdelati promocijski material in izvesti samo promocijo občine. V
sprejetem proračunu leta 2017 so bila planirana sredstva v višini 19.000 EUR. Ker višina
planiranih sredstev ne bo zadostovala za izvedbo projekta z spremembo proračuna za leto
2017 znesek povečujemo na 40.000 EUR.
OB116-16-0004 – Ustavi, odpelji, dediščina!
283.450 EUR
Z I. rebalansom 2016 se je v proračun vključil projekt Počivališče za avtodome, ki se je z II.
rebalansom 2016, preimenoval v Ustavi, odpelji, dediščina! Projekt se financira v obdobju
od 2016 do 2019. V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za vodenje projekta in dokumentacijo
v višini 8.408 EUR. V letu 2017 in 2018 je predvidena izvedba prijekta, za kar je v letu 2017
namenjenih 64.982 EUR, v letu 2018 pa 251.674 EUR. Zaključek projekta se predvideva v
letu 2019, za kar je predvidenih 6.336 EUR.
Trendi v avtodomarskem turizmu izkazujejo vedno večjo potrebo po urejenem postajališču.
Vedno več ljudi počitnikuje z avtodomi, ter vedno večje je povpraševanje po primernih
postajališč za avtodome (PZA). Zaradi tega se je Občina Sveti Jurij odločila pristopiti k
izvedbi projekta – izgradnji PZA. Želja je, da se čim več turistov ustavi v kraju – občini, ter
preživi dodatno dan ali dva, z odkrivanjem znamenitosti kraja – občine.
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V začetku leta 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v
nadaljevanju SVRK) objavila Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je
odločila prijaviti projekt »Počivališče za avtodome« na predmetni razpis in s tem namenom
planirala izvedbo infrastrukture v načrtu razvojnih programov, z nazivom operacije »OB11616-0004 Ustavi, odpelji, dediščina!«.
Predmet javnega razpisa SVRK-a je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito
prispevajo k skupnemu cilju programa »razvoj trajnostnega, varnega in živahnega
obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in
upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo
območje«.
V ta namen je občina podpisala medsebojno pogodbo o sodelovanju in skupni prijavi, še z
občinami Radenci, Polzela, Hoče-Slivnica, Novo Mesto in Občina Viškovo (Republika
Hrvaška), kot projektnimi partnerji.
Kot vodilni partner nastopa Občina Radenci; odgovorna za splošno koordinacijo, upravljanje
in izvajanje projekta. Vodilni partner je glavni upravičenec do nepovratnih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bo ta sredstva upravljal skladno z
določbami Partnerskega sporazuma. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici nastopa pri skupni
prijavi projekta kot projektni partner.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici načrtuje graditev dveh postajališč za potrebe avtodomarskega
turizma (PZA), in sicer kot nezahtevna objekta na zemljiščih parc. št. 696/2 k.o. Kraljevci –
ob Blaguškem jezeru in 316/6 k.o. Terbegovci – na Stari Gori.
OB116-16-0007 – Turistično promocijski center Stara Gora

105.000

Z namenom povečevanja števila obiskovalcev, razvijanja turistične dejavnosti in promocije
lokalnih proizvodov želi občina dodatno razvijati turistično infrastrukturo na Stari Gori, ki je
že poznana izletniška točka občine. Predvideva se ureditev dela kletnih prostorov v
turističnem objektu Stara Gora 14 (bivša osnovna šola) za ureditev večnamenskega prostora
za namen pokušinj lokalnih vinskih, kulinaričnih in drugih produktov ob obiskih izletniških
skupin, za namen izvedbe določenih dogodkov, prireditev, itd. Del prostorov se bo uredil kot
prodajni prostor za prodajo lokalnih izdelkov (vin olja, izdelkov domače obrti, sadja, itd.).
Predvideva se prijava na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci,
Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018, in pridobitev sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85% upravičenih stroškov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
OB116-15-0004 – Izgradnja zbirnega centra odpadkov

0

Občina je v sprejetem proračunu za leto 2017 predvidevala zgraditi Rastlinsko čistilno
napravo v sklopu katere je bil predviden tudi manipulativni plato za zbirni center odpadkov,
ki bi omogočal ločeno zbiranje odpadkov. Manipulativni plato je v projektu čistilne naprave
tehnično in stroškovno ločen in projektiran tako, da je na njem mogoče zagotavljati tudi
zadostne površine za zbirni center odpadkov.
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V letu 2017smo v ta namen predvidevali sredsteva v višini 10.000 EUR za ureditev zbirnega
centra hkrati s čistilno napravo. Ker pa se gradnja čistilne naprave v letu 2017 ne bo pričela
se pomika tudi izgradnja zbirnega centra odpadkov v leti 2018 in 2019.
OB116-11-0021 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

3.240

V projektu se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav
na območjih, kjer ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema. Sredstva se dodelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za
izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V sprejetem proračunu za
leto 2017 smo imeli v ta namen planirana sredstva, v višini 20.000 EUR. Zaradi zaostrenih
pogojev za gradnjo, ki so nastopili z sprejetjem nove Uredbe odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode in zaradi podaljšanega roka za obvezno ureditev čiščenja
komunalnih odpadnih voda se je zmanjšal interes vlagateljev, zato smo z spremembo
proračuna za leto 2017 znesek zmanjšali na 10.000 EUR.
OB116-08-0033 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode

39.067

Projekt Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v letu 2017 obsega gradnjo dela
fekalnega in meteornega kanala od regionalne ceste proti pokopališču kakor tudi gradnja
kanalov KJ1_1, PVC DN 200, l=206,60m (J19-J8) in kanal KJ1_1_1, PVC DN 200,
l=46,85m (J13.1-J13) v sklopu rekonstrukcije ceste Jamna –Šijanec.

16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVAN.

OB116-08-0065 – Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C)

KOMUNAL.
80.000 EUR

Ker projekt vodooskrba Pomurja – sistem C, finančno še ni zaključen, planiramo za
poravnavo obveznosti 70.000 EUR, za vodenje investicije pa še dodatnih 10.000 EUR.
OB116-11-0005 – Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici

157.154 EUR

S spremembo proračuna 2017 se bo navedena projekt uporabljala za gradnjo in vzdrževanje
objektov vodovoda v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. V okviru navedene postavke
planiramo investicije na Vodovodu Sv. Jurij ob Ščavnici v višini 48.804 EUR, v okviru
katerega bo potekala izgradnja vodovoda Rožički Vrh – Mir, Izvedbo priključnih mest, v
višini 50.000 EUR, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Jurij ob Ščavnici, v
višini 41.860 EUR, nadzor nad izgradnjo vodovoda, v višini 490 EUR, priprava projektne
dokumentacije, v višini 10.000 EUR ter druge storitve in dokumentacijo za vodooskrbo, v
višini 6.000 EUR.
Vodovod Rožički vrh – Mir - Cevovod odsek RV-7 (Zg. R. vrh), PE100 fi 110, 498 m
Predvideva se gradnja novega vodovoda za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in
zagotavljanje požarne varnosti. Predmetna veja vodovoda se bo izvajala na območju
prevzetega vodovoda Rožički vrh – Smolko in je obdelana v projektu Javni vodovod III.
Faza SSJ-4 Rožički Vrh - vzhod in SSJ-5 Sveti Jurij ob Ščavnici – vzhod, ki ga je pod
številko S-04/2011, maj 2011 izdelal, FERing Murska Sobota d.o.o.
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Izvedba priključnih mest na javni vodovod - priključna mesta so del javnega vodovoda in
potekajo od navezave na javni vodovod do lokacije na kateri se na javno infrastrukturo
priključujejo. Priključna mesta v večji meri predstavljajo gradnjo cevovodov prečkanj
občinskih cest ali krajših odcepov cevovodov manjših dimenzij ≥ od DN 63 na katerega se
priključi dva ali več hišnih priključkov. Financiranje gradnje priključnih mest iz proračuna
prispeva k enakopravnejšemu dostopu uporabnikov do javnega vodovodnega omrežja s
stališča stroškov.
OB116-16-0006 – Vodooskrba – investicije v skupne objekte vodovoda
9.571 EUR
S spremembo proračuna 2017 se v NRP vključuje novi projekt, ki se bo uporabljala za
gradnjo in vzdrževanje skupnih objektov vodovoda. V letu 2017 na tej postavki planiramo
investicijsko vzdrževanje skupnih objektov vodovoda v višini 9.571 EUR.
OB116-08-0042 – Nakup opreme - pokopališče

16.000 EUR

Na omenjeni projektu se zagotavljajo sredstva za investicije na pokopališču. Z sprejetim
proračuna za leto 2017 so bila planirana sredstva v višini 1.000 EUR. Z spremembo
proračuna za leto 2017 se zagotavljajo dodatna sredstva za ureditev žarnega zida na
pokopališču.
OB116-15-0022 – Ureditev poslovno obrne cone Grabonoš

23.000 EUR

V okviru navedenega projekta se predvidevajo postopki in aktivnosti za ureditev poslovno
obrtne cone Grabonoš. Dodatno smo s spremembo proračuna 2017 zagotovili sredstva, v
višini 3.000 EUR za dokumentacijo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
OB116-08-0046 – Sofinanciranje investicij v ZD Gornja Radgona

2.087 EUR

ZD Gornja Radgona želi v letu 2017 pristopiti k delni prenovi in nadzidavi zdravstvenega
doma. Projekt bi se financiral iz sredstev zdravstvenega doma v višini 500.000 EUR, za
preostali del v višini 150.000 EUR pa bi se najel kredit za dobo 10. let in bi ga pokrivale
občine. Delež sofinanciranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 13,91 %, kar predstavlja za
našo občino 2.087 EUR/leto za dobo 10 let.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
OB116-12-0011 – Oprema - KD

3.500 EUR

V okviru navedenega projekta se planira nabava stroja za čiščenje tal.
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OB116-16-0005 – Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
976 EUR
Z II. rebalansom 2016 smo v proračun uvrstili projekt Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ
Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se bo izvajal v letih 2016 in 2017. V letu 2017 imamo za
izvedbo projekta planirana sredstva v višini 86.194 EUR.
Nogometno igrišče pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici je edino javno nogometno igrišče
v občini, vendar še to ni ustrezno urejeno. Neustrezno igrišče predstavlja največ težav
nogometnim klubom, ki tukaj igrajo domače tekme v ligaških tekmovanjih, pa tudi drugim
uporabnikom (Osnovna šola itd.). Pod takšnimi pogoji trenirajo in igrajo dvakratni državni
prvaki (2014 in 2015) in letošnji podprvaki v malem rekreativnem nogometu KMN Videm –
Gostilna pri Maji. Občina zato predvideva ureditev igrišča za vse zainteresirane uporabnike,
in sicer ureditev podlage, ureditev zelenice z namakanjem in ureditev razsvetljave igrišča.
Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport RS za ureditev športnih
objektov. Iz tega vira se pričakujejo nepovratna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov.

19 – IZOBRAŽEVANJE
OB116-11-0008 – Gradnja vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici

13.800 EUR

Na postavki so se planirala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo
dodatnih štirih oddelkov vrtca Sonček, energetsko sanacijo obstoječega vrtca in ureditev
spremljajočih površin. Delno so bili projekti za nove oddelke vrtca že izdelani.
V decembru 2016 bo izdano gradbeno dovoljenje za objekt Prizidek štirih enot za obstoječi
vrtec – Sveti Jurij ob Ščavnici, z zunanjo ureditvijo. V letu 2017 se predvideva še plačilo
izdelave projekta za izvedbo - PZI in izdelava projekta notranje opreme novih prostorov
vrtca.
V letih 2018 in 2019 se predvideva gradnja Prizidka štirih enot za obstoječi vrtec – Sveti
Jurij ob Ščavnici, z zunanjo ureditvijo. V decembru 2016 bo izdano gradbeno dovoljenje.
V skupno vrednost NRP projektov v obdobju od leta 2017 do 2020 je uvrščen tudi
projekt OB-116-0004 Ustavi, odpelji, dediščina!, ki je medobčinski projekt in se
sofinancira iz javnega razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška. V skladu z navodili za
pripravo NRP, ki so sestavni del priročnika za pripravo proračunov občin in v skladu
z Uporabniškim priročnikom za aplikacijo APPrA-O je navedeno, da je potrebno
izkazati, v NRP vsake sodelujoče občine, celotno vrednost projekta. Tako so med
proračunskimi viri financiranja prikazana posebej sredstva države in posebej lastna
sredstva, med ostalimi viri pa sredstva drugih občin sofinancerk, kamor sodijo tako
lastna sredstva drugih občin kot tudi sredstva države, ki pripadajo drugim občinam.
Skupna vrednost projekta vseh vključenih občin je 1,536.419 EUR od tega naše občine
331.400 EUR, v letu 2016 je 12.337 EUR od tega naše občine 8.408 EUR, v letu 2017 je t
283.450 EUR od tega naše občine 64.982 EUR, v letu 2018 je 1,209.468 EUR, od tega
naše občine 251.674 EUR in v letu 2019 je 31.164 EUR, od tega naše občine 6.336 EUR.
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PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV
Na osnovi navedenih obrazložitev predlagamo uskladitev vseh navedenih postavk, na katerih
ugotavljamo neskladja, vključitev novih postavk in sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejeme Odlok o spremembi proračuna
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 in Letni načrt pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2017.
December, 2016
Pripravila:
Občinska uprava

Župan
Miroslav PETROVIČ
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