
 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REBALANS PRORAČUNA  
OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNIC ZA LETO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          oktober, 2019 



 2

 
 

 
 
 
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠAVNICI 
OBČINSKI SVET  
 
 
Datum: 21.10.2019 
Številka: 410-0008/2019 
  
 
 
NASLOV GRADIVA 
Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
 
NAMEN 
Obravnava in sprejem 
 
PREDLAGATELJ GRADIVA 
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
VSEBINA GRADIVA 
Odloka o rebalansu proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
 
POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in občinska uprava 
 
PRIPRAVLJALEC GRADIVA  
Občinska uprava občine Sveti Jurij ob Ščavnici  
 
 
POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA 
Skrajšani 
 
 
 
 
 
 



 3

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 8. redni seji, dne 21.10.2019 sprejel 
  

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 

 
1. člen 

V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 se spremeni 2. člen tako, da 
se po novem glasi: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov               Rebalans proračun leta 2019 v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) 3.128.396 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                

2.388.715 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.118.596 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.941.134 
703 Davki na premoženje 104.254 
704 Domači davki na blago in storitve 73.208 
706 Drugi davki   0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 270.119 
 710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja  114.318 
 711 Takse in pristojbine 3.480 
 712 Denarne kazni 2.273 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
 714 Drugi nedavčni prihodki 150.048 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 276.355 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 63.230 
 721 Prihodki od prodaje zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev 213.125   
73 PREJETE DONACIJE 0 
 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
 731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 463.326 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij 
 741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 

388.715 
74.611 

     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.824.478 
40 TEKOČI ODHODKI  846.052 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 208.421 
 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 34.324 
 402 Izdatki za blago in storitve 564.922 
 403 Plačila domačih obresti 10.000 
 409 Rezerve 28.385 
41 TEKOČI TRANSFERI  1.184.350 
 410 Subvencije 37.000 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 632.284 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov. 153.595 
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 413 Drugi tekoči domači transferi 361.471 
 414 Tekoči transferi v tujino 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.692.433 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.692.433 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  101.643 
 431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up. 24.900 
            432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 76.743 
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -696.082 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov     Rebalans proračun leta 2019 
    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)               99.957 
50 ZADOLŽEVANJE 99.957 
 500 Domače zadolževanje 99.957 
     VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 57.780 
55 ODPLAČILO DOLGA 57.780 
 550 Odplačila domačega dolga 57.780 
     IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -653.905 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
  
      X. NETO ZADOLŽEVANJE  42.177 
 (VII.-VIII.)  
  
      XI. NETO FINANCIRANJE 696.082 
            (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 
       XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA 

 
              653.905 

 
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 
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na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom. 
 
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. člen 
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 se spremeni 13. člen tako, da 
se po novem glasi: 
V proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 je predvideno zadolževanje 23. člena 
ZFO-1, v višini 99.957 EUR, katero se bo namenilo za projekt Ureditev JP 888601 Teksas – 
pošta z JR in javnim parkiriščem.    
 

4.  
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Številka:  410-0008/2019 
Sv. Jurij ob Ščavnici, 21.10.2019 
             
        Župan  

    Anton SLANA 
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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI  JURIJ OB 
ŠČAVNICI  ZA LETO 2019 
 

1. UVOD 
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 je bil sprejet na 6. redni seji občinskega 
sveta, dne 04.06.2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 38/2019, dne 14.06.2019.  
 
Izhodišče za pripravo rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 je bil  
sprejeti proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 ter realizacija proračuna občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2019 do 30.09.2019 ter ocena realizacije  
01.10.2019 do 31.12.2019.  
 
Osnovni razlog za pripravo rebalansa proračuna je uskladitev projekta, s katerim smo se 
prijavili na  23. a člena ZFO-1 za pridobitev nepovratnih sredstev, v višini 99.957 EUR. Projekt 
»Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici« je v 
proračunu občine za leto 2019 -  NRP 2019 - 2022 zajet v 2 (dveh) projektih, in sicer: OB116-
19-0003 Ureditev obračališča in parkirišča pred OŠ in OB116-19-0004 Ureditev parkirišča za 
OŠ. Oba projekta je potrebno z rebalansom  proračuna združiti in preimenovati v 1 (eden) 
novonastali projekt: »Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob 
Ščavnici«. Zadeva mora biti urejena in imensko usklajena pred vložitvijo zahtevka za 
nepovratna sredstva po ZFO-1. V rebalansu je potrebno tudi zagotovitev manjkajočih sredstev 
na nekaterih tekočih odhodkih (osnovna plača zaposlenih, varnost v CP, električna energija 
pokopališče, zimska služba na lokalnih cestah, obveznosti iz naslova vaških vodovodov, 
vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja, stroški odvetnikov ), tekočih transferih (regresiranje 
oskrbe v domovih za ostarele in subvencioniranje stanarine) in na investicijskih odhodkih 
(izvedba priključnih mest, ureditev JP 888601 Teksas-pošta z JR in javnim parkiriščem in 
druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo sistema C). Z rebalansom je v proračun 
potrebno vključiti tudi postavko Drugi operativni odhodki sistema C, ker sistem še vedno ni 
predan v uporabo, vodenje sklada Občine Puconci – odpadki, projektno dokumentacijo za 
ureditev parcel na Ivanošovem bregu, katere obveznosti so bile prevzete že v letu 2017 in še 
niso bile poravnane in ureditev dela JP 888542-Kutinci 15.  
 
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: 

- Sprejeti proračun 2019, 
- Veljavni proračun  2019, 
- Rebalans 2019 in 
- Indeks rebalans 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom 2019. 

 
Iz rebalansa proračuna za leto 2019 je razvidno, da so prihodki proračuna po rebalansu nekoliko 
višji od s sprejetega proračuna in sicer za 0,6 % in znašajo 3.128.396 EUR.  Odhodki po 
rebalansu  proračuna so, v primerjavi s sprejetim proračuna višji za 0,5 % in znašajo 3.824.478 
EUR. V rebalansu proračuna so planirana tudi povratna sredstev 23. člena ZFO-1, v višini 
99.957 EUR za projekt Ureditev JP  888601 Teksas-pošta z JR in javnim parkiriščem , ki se 
izkazujejo v računu financiranja, kot zadolževanje. Za odplačilo dolgoročnega kredita je 
predvidenih 40.000 EUR in za vračilo povratnih sredstev 23. člena ZFO-1 iz leta 2016 10.280 
EUR in iz leta 2017 7.500 EUR. Proračunski primanjkljaj je v letu 2019 planiran v višini 
653.905 EUR in se bo v celoti pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2018, v 
višini 653.905 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         3.128.396 

Po rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2019 višje prihodke v primerjavi s 
sprejetim proračunom za leto 2019, za 0,6  %.  Osnovni razlog za višje prihodke z rebalansom 
proračuna so višji davčni prihodki za 0,5 % in višji nedavčni prihodki za 3,5 % . 
 

70 - DAVČNI PRIHODKI 2.118.596 

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).  
 
Z rebalansom proračuna so ti prihodki višji za 0,5 % predvsem zaradi višjega vplačanega davka 
od premoženja – od fizičnih oseb za 2.468 EUR in davka na dediščine in darila za 8.036 EUR. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 270.119 

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 z rebalansom proračuna višji za 3,5 %, zaradi višjega vplačanega 
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za 1.125 EUR ter višjega prihodka iz naslova 
tožbe Pomurskih lekarn za 7.955 EUR.  

 



 9

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 276.355 

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 276.355 EUR in se z 
rebalansom proračuna za leto 2019 niso spremenili. 
 
 

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 donacij v letu 2019 nismo planirali. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 463.326 

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 smo planirali v višini 463.326 EUR in se z rebalansom proračuna niso 
spreminjali. 
 

4 – ODHODKI   3.824.478 

Odhodki proračuna so se z rebalansom proračuna  v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 
2019 povišali iz  planiranih 3.804.894 EUR na 3.824.478 EUR oziroma za 0,5 %. 
 
Na povišanje odhodkov je vplivalo zvišanje tekoči odhodki za 7,2 %  (iz planiranih 789.274 
EUR na 846.052 EUR). Ostale vrste odhodkov (tekoči transferi, investicijski odhodki in 
investicijski transferi) so se znižale. 
 

40 - TEKOČI ODHODKI 846.052 

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). 



 10

- Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega 
socialnega zavarovanja zaposlenih. 

- Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago 
ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, 
izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine 
in zakupnine . Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, vrednost pod 500 
EUR. 
Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili 
občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo  izplačila županu, svetnikom, članom 
odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, 
reprezentanca, dnevnice in stroški prevoza občinskih funkcionarjev, stroški uradnih 
objav, strokovna ekskurzija, snemanje sej občinskega svet, … 

- Plačilo obresti in  
- Sredstva izločena v rezerve. 

 
Tekoči odhodki so se z rebalansom proračuna povečali iz 789.274 EUR na 846.052 EUR, kar 
predstavlja 7,2  % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Na povečanje tekočih 
odhodkov je vplivalo povečanje naslednjih postavk: 

- Osnovna plača  - zaposlenih je bila s prerazporeditvijo župana zmanjšana. Sredstva so 
se prerazporedila na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Z 
rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v planirani višini sprejetega proračuna. 

- Svetovalne storitve so se povečale iz planiranih 3.000 EUR na 10.000 EUR.  
- Varnost v cestnem prometu se poveča iz planiranih 377 EUR na 424 EUR.  
- Električna energija-pokopališče, iz planiranih 1.200 EUR na 1.540 EUR. 
- Tekoče vzdrževanje občinskih cest, iz planiranih 122.361 EUR na 146.517 EUR. 
- Vzdrževanje hidrantnega omrežja,  iz planiranih 5.000 EUR na 12.000 EUR.  
- Obveznosti iz naslova vaških vodovodov iz planiranih 3.700 EUR na 5.000 EUR. 
- Stroški odvetnikov iz planiranih 3.000 EUR na 5.000 EUR.  
- Splošna proračunska rezervacija  iz z veljavnim proračunom planiranih 6.621 EUR na 

10.000 EUR.  
 

Med tekoče odhodke je bil v letu 2019 na novo vključena postavka Drugi operativni odhodki 
sistema C, v višini 12.000 EUR. Postavka se v letu 2019 ni posebej planirala saj se je 
pričakovalo, da bo novozgrajeni vodovod sistema C – 1. faza, predan v uporabo, kar se do 
30.9.2019, ni zgodilo.  
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 1.184.350 

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 
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dobrodelno oziroma javno koristno,tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej 
skupini se izkazujejo vse sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni 
skupnosti ter sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi 
izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim 
izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna ter tekoči transferi v tujino. 
 
Tekoči transferi so se z rebalansom proračuna znižali v primerjavi z veljavnim   proračunom za 
0,8 %  iz 1.193.380 EUR na 1.184.350 EUR. Na znižanje je vplival izdatek namenjen  
subvencioniranju omrežnine na področju vodooskrbe, ki se je iz planiranih 20.000 EUR znižal 
na 7.000 EUR zaradi vračila sredstva iz naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje 
odhodkov nad prihodki OGJS za področje vodooskrbe - omrežnina za leto 2018 v višini 
20.909,25 EUR. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.692.433 

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 2019 planirani v višini 
1.699.096 EUR, so se znižali na 1.692.433 EUR, kar predstavlja 0,4 % znižanje zaradi znižanja 
naslednjih odhodkov: 

• Geodetske odmere iz planiranih 12.000 EUR na 6.000 EUR. 
• Prostorski plan iz planiranih 30.000 EUR na 13.000 EUR. 
• Dokumentacija za ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš – odhodka za ta namen v 

letu 2019 ne bo, zato planirana sredstva v višini 15.000 EUR ne bodo porabljena. 
• Projektna dokumentacija za vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici je bila z amandmajem 

svetniške skupine prerazporejena na postavko Tekočo vzdrževanje občinskih cest, zato 
sredstev v ta namen v rebalansu ne planiramo. 

 
Z rebalansom proračuna za leto 2019 pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na 
naslednjih investicijah: 

• Izvedba priključnih mest na javnem vodovodu iz 20.000 EUR na 45.000 EUR.  
• Izgradnja zbirnega centra odpadkov, iz 20.000 EUR na 38.000 EUR. 
• Druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo sistem C iz planiranih 30.000 EUR na 

38.796 EUR. 
 
Med investicijske odhodke sta bila v letu 2019 na novo vključena naslednja konta:  

• Ureditev dela JP 888542 – Kutinci 15, v višini 6.000 EUR in 
• Projekti za komunalno ureditev parcel na Ivanošovem bregu, v višini 6.650 EUR. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSERI 101.643 

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 2019 planirani  v višini 123.144 
EUR, so se z rebalansom proračuna znižali na 101.643 EUR zaradi znižanja sredstev 
namenjenih projektu ZD Gornja Radgona »Center za krepitev zdravja«, iz planiranih 61.592 
EUR na 39.867 EUR.   
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

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

C - Račun financiranja  

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje 
občine. 
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov. 
 

V veljavnem proračunu za leto 2019 je bilo planirano dolgoročno zadolževanje, v višini 99.957 
EUR, iz naslova povratnih sredstev 23. Člena ZFO-1 za projekt Ureditev obračališča in 
parkirišča pred OŠ in Ureditev parkirišča za OŠ. V rebalansu proračuna ostaja znesek 
nespremenjeni,  spremenil pa se je namen zadolževanja in sicer v skladu s prijavo na 23. člen 
ZFO-1 se povratna sredstva predvidevajo za projekt Ureditev JP 888601 Teksas-pošta z JR in 
javnim parkiriščem.  

Za odplačilo dolgoročnega kredita imamo planiranih 40.000 EUR. Dolgoročni kredit, v višini 
800.000 EUR smo najeli pri SID banki d.d. Ljubljana v letu 2012, za obdobje 20 let. 
 
Za odplačilo kredita državnemu proračunu – dolgoročni kredit imamo planirana sredstva, v 
višini 17.780 EUR, za vračilo povratnih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo na osnovi 23. člena ZFO in sicer: 

• za povratna sredstva pridobljena v letu 2016 za  projekta »LC 388031 Dragotinci – 
Okoslavci«, v višini 10.279 EUR in  

• za povratna sredstva pridobljena v letu 2017 za projekt »JP888020 odsek 888021 
Sovjak-Kutinci«, v višini 7.501 EUR. 

Z rebalansom ostaja višina sredstev namenjena odplačilu kreditov 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 31.12.2018 je bilo stanje splošnega sklada Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 653.905 EUR, 
ki se je v celoti preneslo v rebalans proračuna leta 2019.  
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I I .  POSEBNI DEL 

A -  Bi lanca pr ihodkov in odhodkov  3.824.478 

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

01 – OBČ INSKI  SVET  

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

010801 – Izvajanje preventive v cestnem prometu 424 

V proračunu leta 2019 so se planira sredstva, v višini 377 EUR,  za izvedbo aktivnosti v 
okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni 
trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa 
prometno vzgojnih akcij (Stopimo iz teme - Bodi previden itd.) in programa ostalih 
dejavnosti.  

Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se z rebalansom proračuna 
povečujejo sredstva za 47 EUR za nabava 7 cestnih ovir za potrebe osnovnošolcev v 
projektu »Kaj veš o prometu« in »Prometni dan.  
 

04 – OBČ INSKA UPRAVA 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA  

040601 – Stroški dela občinske uprave 206.238 

Ta postavka obsega izdatke za plače zaposlenih, regresa za letni dopust, povračila stroškov 
prehrane in prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost in uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela, za prispevke zaposlenih ter premijo za kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Z rebalansom 2019 se zagotavljajo dodatna sredstva, v višini 
3.556 EUR za Osnovno plačo  - zaposlenih, ki je bila s prerazporeditvijo župana zmanjšana. 
Sredstva so se prerazporedila na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Z 
mesecem majem 2018 je prenehalo delovno razmerje enemu javnemu oslužbencu. Ker je 
njegovo delovno mesto nezasedeno, se je povečal obseg dela ostalim zaposlenim v občinski 
upravi, za kar jim pripada dodatek za povečan obseg dela.Z rebalansom proračuna 
zagotavljamo sredstva v planirani višini sprejetega proračuna. 

040620 – Materialni stroški občinske uprave 70.617 

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…  
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V rebalansou proračuna 2019 so se materialni stroški zvišali zaradi povečanja postavke 
Svetovalne storitve, ki se je povečala iz planiranih 3.000 EUR na 7.000 EUR. Sredstva v 
višini 10.000 EUR so se planirala že v predlogu proračuna občine za leto 2019, vendar so 
bila z amandmajem svetnika prerazporejena na  Ureditev brežine pri OŠ. V okviru navedene 
postavke so vključene že prevzete obveznosti v letu 2016 (izdana naročilnica št. 182-2016) 
za izvedbo cenitev objektov vodovoda in cevovodov v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v 
višini 5.563,20 EUR, ki še niso bile plačane in  pravne svetovalne storitve za potrebe 
pripravo dokumentov za izdajo koncesij, javne razpise… 

040640 – Stroški odvetnikov 5.000 

V okviru postavke se sredstva namenjajo za odvetniške stroške zastopanja občine v sodnih 
postopkih. V ta namen planiramo sredstva v višini 3.000 EUR. 

Z rebalansom planiramo povečanje proračunske postavke na 5.000 EUR, saj so sredstva na  
postavki, do 30.09.2019, porabljena v višini 2.947 EUR, zato je potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   

041301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cestah 146.517 

Z amandmajem svetniške skupine Naprej se je postavka Tekoče vzdrževanje občinskih cest 
povišala iz 122.361 EUR na 146.517 EUR, za 24.156 EUR, zaradi prenosa sredstev iz 
proračunske postavke Projektna dokumentacija za vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici.  

041302 – Zimska služba na občinskih cestah 47.048 
Za potrebe zimske službe smo imeli v proračunu občine v letu 2019 planirana sredstva v 
višini 47.048 EUR. S prerazporeditvijo župana so se sredstva, v višini 11.000 EUR 
prerazporedila na projekt JP 388601 Teksas-pošta z JR in javnim parkiriščem. Z rebalansom 
proračuna zagotavljamo sredstva v planirani višini sprejetega proračuna. 

041330 – Investicijsko vzdrževnje in gradnja občinsih cest  838.826 

V proračunu leta 2019 so bila za  investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest prdevidena 
sredstva v višini 824.129 EUR. Za investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah, kot so 
preplastitve, ureditve odvodnjavanj,… v skladu s sprejetim programom, je bilo predvidenih 
100.000 EUR, za rekonstrukcijo ceste RII 1305 Sveti Jurij – Blaguš, v sklopu katere bo 
izveden tudi pločniki in javna razsvetljava, pa v letu 2019 522.928 ter  za ureditev JP 
888601 Teksas – pošta z JR in javnim parkiriščem 110.000 EUR. 

Investicijsko vzdrževanje cest - na podlagi popisa del, ki ga je pripravil projektant, je bilo 
izvedeno javno naročilo. Vse ponudbe so presegale zagotovljena sredstva v proračunu. 
Ponudba z najnižjo ceno je bila 121.700,12 EUR. Zato so bile vse ponudbe zavrnjene, vsi 
ponudniki pa v konkurenčnem dialogu s pogajanji pozvani, da predložijo ponudbe z nižjo 
vrednostjo. V tem postopku je ponudbo oddal le en ponudnik, v višini 109.534,02 EUR. Da 
so bila dela lahko oddana, je župan v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici za leto 2019 (Ur. list RS št. 38/2019)  zagotovil manjkajoča sredstva v proračunu s 
prerazporeditvijo. Vrednost postavke se uskladi z rebalansom proračuna, v višini 113.300 
EUR. 
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Rekonstrukcija ceste RII 1305 Sveti Jurij – Blaguš oz. izgradnja pločnika Sv. Jurij – 
Blaguš je bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana zmanjšana za 13.300 EUR, iz 
522.928 EUR na 509.628 EUR. Sredstva so bila prerazporejena na projekt Investicijsko 
vzdrževanje cest. 

Ureditev JP 888601 Teksas – pošta z JR in javnim parkiriščem - za pripravo proračuna 
za leto 2019 je bila za izvedbo navedene investicije podana okvirna ocena. Tekom priprave 
projektne dokumentacije se je izdelal projektantski predračun, iz katerega izhaja, da je 
vrednost del 165.665 EUR. Dodatno se je predvidila izvedba elektro priključka za postavitev 
polnilnice za električne avtomobile, saj v lokalnem središču še vedno nimamo niti ene, 
trendi pa kažejo, da se povečuje število električnih vozil, zato bo potrebno zagotoviti 
možnost polnjenja. S strani zavoda za varstvo kulturne dediščine pa so bile zahtevane tudi 
dodatne ureditve, npr. zasaditev okolice parkirišča z nizkodebelnimi listnatimi drevesi. 
Zahtevane so tudi historične luči in robniki iz naravnega kamna - avtohtonega tonalita. Za 
investicijo je zaradi izvedbe javne razsvetljave in javnega parkirišča potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, zato je bila potrebna izdelava DGD projekta. S projektom se javljamo 
na povratna sredstva 23. člena ZFO-1.  

Z rebalansom proračuna je bil vključena nov projekt Ureditev dela JP 888542 – Kutinci 
15, v višini 6.000 EUR. Kategorizirana občinska cesta - javna pot, JP 888540, odsek JP 
888542 poteka od križišča s cesto Kokolajnšak - Kutinci, do objekta Kutinci 15. Cesta je v 
večinskem delu v makadamski izvedbi, razen na delu odcepa do hiše Kutinci 15 pa v dolžini 
cca. 75 m ni gramozirana. Ker je bila do nedavnega hiša nenaseljena, ni bilo potrebe po 
ureditvi ceste, zdaj pa novi lastnik predvideva novogradnjo in je podal pobudo za ureditev 
ceste v manjkajočem delu. Ker gre za Občina je že naročila geodeta, da ugotovi potek meja 
ceste. Potrebno bi bilo izvesti izkop zemljine in nasutje tampona v dolžini cca. 75m.  

041331 – Gradnja in vzdrževanje kolesarskih poti    32.583 
V skladu s posredovano finančno konstrukcijo Razvojne agencije Slovenske gorice d.o.o. se 
v rebalansu proračuna občine za leto 2019 ta postavka znižuje iz 80.201 EUR na 32.583 
EUR in se prenaša v letu 2020, ko je potrebno zagotoviti 120.543 EUR. 
Postopki javnih naročil za izvedbo storitev »Izdelava projektne dokumentacije DGD- 
PZI/IzN projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše« zaradi 
ponovitve še niso v celoti zaključeni (v prvotnem postopku so bile ponudbe previsoke). 

041342 – Priprava projektne dokumentacije    5.000 

V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Uradni list 
RS št. 38/2019) je bila proračunska postavka priprava projektne dokumentacije, v višini 
5.000 EUR, s prerazporeditvijo župana prerazporejena na projekt Ureditev JP 888601 
Teksas – pošta z JR in javnim parkiriščem. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v 
planirani višini sprejetega proračuna. 

041361 – Komunalna ureditev parcel na Ivanušovem bregu 6.650 

Dne 22.3.2017 je bila podjetju Progrin d.o.o. iz postavke Splošna proračunska rezervacija 
izdana naročilnica za izdelavo idejne rešitve parcelacije, izdelavo PGD in PZI - načrta 
gradbenih konstrukcij za cesto, kanalizacijo, vodovod, načrta aelektro inštalacij in geodetski 
načrt za ureditev območja parc. 637/2, 637/5, 637/6, 637/7, 637/8 in 637/11 k.o. Jamna, na 
Ivanušovem bregu. Zaradi usklajevanja s soglasodajalcem Direkcija RS za vode Murska 
Sobota, je izdelava PGD projekta in pridobivanje gradbenega dovoljenja trajala daljše 
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časovno obdobje,  gradbeno dovoljenje je bilo izdano 13.7.2018. Nakar je sledila še izdelava 
PZI. Izvajalec je tako izstavil račun šele septembra 2019. V proračunu občine pa ni bilo 
oblikovane postavke za ta namen, zato je potrebno zagotoviti sredstva v višini 6.650 EUR z 
rebalansom, saj so bila dela izvedena. 
 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   

041509 – Vodenje sklada Občine Puconci - odpadki 470 

Na 9. seji Skupščine Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 
dne 20. marca 2015, je bil sprejet poslovni načrt Javnega podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o. za leto 2015 in v okviru le-tega sprejet sklep, na katerem je 
Skupščina podala soglasje k delitvi obračunanih sredstev iz naslova amortizacije za leto 
2015 v razmerju 50:50. Obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. 
in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki se v višini 50 % nakažejo na poseben 
sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov 
in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju 
ravnanja z odpadki podjetja CEROP d.o.o., preostalih 50 % obračunanih sredstev iz naslova 
amortizacije pa se nakaže na proračun občin solastnic Javnega podjetja Center za ravnaje z 
odpadki Puconci. V skladu se tako zbira najemnina iz naslova nepremičnin in opreme v 
višini 50 % obračunane amortizacije nepremičnin in opreme in se namensko porablja za 
zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju ravnanja z odpadki. Ker 
storitve za ta proračunski sklad opravlja Občina Puconci je potrebno v rebalansu proračuna 
za ta namen zagotoviti sredstva v višini 470 EUR. 

041510 – Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci 1.000 

V proračunu občine za leto 2019 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 1.000 EUR, 
ki so bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana prerazporejena na postavko Čistilna 
akcija, v višini 324 EUR. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v planirani višini 
sprejetega proračuna. 

041513 – Izgradnja zbirnega centra odpadkov 38.000 

Za ureditev zbirnega centra je potrebno izvesti: izvedba lovilca olj, asfaltiranje platoja, 
namestitev ograje s pomičnimi vrati, namestitev svetilk (kandelabrov), elektro priključek, 
odvodnjavanje platoja. Po oceni projektanta bo izvedba stala cca. EUR. V proračunu leta 
2019 smo imeli v ta namen planirana sredstva v višini 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna 
planiramo povečanje sredstev na 38.000 EUR. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

041601 – Prostorski plan – SPRO, PRO 13.000 
V skladu z dinamiko priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta se v letu 2019 ne načrtujejo odhodki iz naslova pogodbe o pripravi SD 
OPN v predvideni. Planirana sredstva v proračunu občine za leto 2019 v višini 30.000 EUR 
se z rebalansom proračuna zmanjšujejo na 13.000 EUR. 
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041608 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka 10.000 
Oprostitev plačila komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod po sklepu 
Občinskega sveta, mora občina nadomeščati iz proračuna. Ker se je v letu 2019, zaradi 
zagotavljanja manj sredstev za izvedbo priključnih mest upočasnila dinamika priključevanja, 
tudi nadomeščanja komunalnega prispevka ne bo v načrtovani višini. Za ta namen smo v 
proračunu obIz razloga, ker še niso izvedene vse prevezave javnega vodovoda v naselju 
Grabonoš, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici plačuje izvedbo analiz pitne vode na prevzetem 
vaškem vodovodu. Zaradi zagotavljanja varnosti prebivalcev pa se na večkratne pobude 
člana občinskega sveta iz Rožičkega Vrha predlaga ponovna uvedba izvajanja analiz pitne 
vode na vaškem vodovodu Rožički Vrh, ki sicer ni predan občini, vendar se iz njega še 
vedno oskrbuje večje število prebivalcev. Ukrep se predvideva do priključitve večine 
uporabnikov na javno vodovodno omrežje. čine planirali sredstva v višini 25.000 EUR. Z 
rebalansom proračuna so se znižale na 10.000 EUR. 

041609 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 12.000 

Izveden je bil pregled hidrantov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Priloga 
izdelanega poročila vzdrževanja hidrantov je tudi Plan odprave pomanjkljivosti na hidrantih. 
Iz plana izhaja, da je vrednost potrebnih vzdrževalnih del 12.318,00 EUR brez DDV. V 
proračunu je bilo zagotovljenih 5000 EUR, od tega je bilo za izvedbo pregleda hidrantov, 
izdelavo poročila in plana vzdrževanja porabljenih 4.573 EUR. Predlagamo, da se z 
rebalansom zagotovijo sredstva v višini 7.000 EUR, ter se najnujnejša vzdrževalna dela 
izvedejo še v letošnjem letu. Preostanek se planira v proračunu za leto 2020. 

041611 – Obveznosti iz naslova vaških vodovodov 5.000 

Iz razloga, ker še niso izvedene vse prevezave javnega vodovoda v naselju Grabonoš, 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici plačuje izvedbo analiz pitne vode na prevzetem vaškem 
vodovodu. Zaradi zagotavljanja varnosti prebivalcev pa se na večkratne pobude člana 
občinskega sveta iz Rožičkega Vrha predlaga ponovna uvedba izvajanja analiz pitne vode na 
vaškem vodovodu Rožički Vrh, ki sicer ni predan občini, vendar se iz njega še vedno 
oskrbuje večje število prebivalcev. Ukrep se predvideva do priključitve večine uporabnikov 
na javno vodovodno omrežje. Zaradi navedenega predlagamo, da se z rebalansom proračuna 
za leto 2019, planirana postavka, v višini 3.700 EUR, poveča na 5.000 EUR.  

041624 – Investicije v Javni vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici 92.000 

V proračunu občine za leto 2019 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 30.000 EUR, 
ki so bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana prerazporejena na Izvedbo 
priključnih mest, v višini 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v 
planirani višini sprejetega proračuna. 
V občini Sveti Jurij ob Ščavnici se še vedno intenzivno izvaja priključevanje na javni 
vodovod. Za izvedbo priključevanja je treba v veliko primerih zgraditi priključna mesta. V 
predlogu proračuna za leto 2019 je bilo predlaganih za izvedbo priključnih mest 50.000 
EUR, nato pa je bila postavka zmanjšana za 30.000 EUR, z amandmajem članice občinskega 
sveta. Zaradi navedenega smo intenzivnost priključevanja na javni vodovod zmanjšali na 
minimum, vendar pa priključevanja ne moremo prekiniti, zato je  župan v skladu z Odlokom 
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Ur. list RS št. 38/2019)  s 
prerazporeditvijo že zagotovil nekaj dodatnih sredstev, vendar bi za nadaljnje aktivnosti bilo 
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treba zagotoviti še dodatna sredstva, saj bi bilo treba nadaljevati s priključevanjem predvsem 
v naseljih Grabonoš in Rožički Vrh, določeni odseki omrežja pa manjkajo tudi v Svetem 
Juriju ob Ščavnici, kjer se je tudi pričelo z aktivnostmi priključevanja na novi vod. 

 041625 – Investicije vodooskrba – sistem C 62.463 
Projekt Vodooskrba Pomurja – sistem C je bil zaključen konec leta 2016, ker pa sistem še ni 
bil dan v uporabo je  potrebno z rebalansom proračuna na kontu Drugi operativni odhodki – 
sistem C zagotoviti sredstva v višini 12.000 EUR za stroške električne energija na vodnih 
virih in črpališčih, kisik za vodarno Podgrad… 
Z rebalansom proračuna pa se na postavki povečuje tudi konto Druge storitve in 
dokumentacija za vodooskrbo sistema C iz planiranih 30.000 EUR na 38.796 EUR. Sredstva 
se zagotavljajo za priprava dokumentacije za potrebe Nadgradnje vodovoda Sistem- C (II. 
faza), v kateri sodelujejo Občina Apače, Občina Gornja Radgona in Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici in zajema: koordinacijo in vodenje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem- 
C, nadgradnja vodovodnega sistema C- II. faza«, pripravo investicijske dokumentacije in 
vodenje kohezijskega projekta do odločitve o podpori in svetovanje ter izvedba postopkov 
javnega naročanja za izbiro izvajalca gradenj, nadzora in obveščanja javnosti za imenovani 
projekt. 

041628– Storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokr.v ceni 27.000 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva 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.  Postavka obsega 
pokrivanje storitev upravljalca sistema C (JP Prlekije), v višini 20.000 EUR in 
subvencioniranje omrežnine za vodooskrbo, v višini 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna 
se konto subvencioniranje omrežnine znižuje na 7.000 EUR, zaradi vračila sredstva iz 
naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS za področje 
vodooskrbe - omrežnina za leto 2018, v višini 20.909,25 EUR. 

041630 – El.energija - pokopališče 1.540 
Z rebalansom proračuna se, glede na realizacijo do 30.09.2019, planirana sredstva, v višini 
1.200 EUR, povečujejo na 1.540 EUR. 

041683 – Geodetske odmere 6.000 
Z rebalansom proračuna se planirana sredstva, v višini 12.000 EUR, znižujejo na 6.000 
EUR, ker se v letu 2019 več ne načrtuje geodetskih odmer v večjem obsegu. 

041693 – Ureditev poslovno obrtne cone 0 
V septembru 2019 je pričel veljati Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno obrtno 
cono Grabonoš. Aktivnosti za ureditev poslovne cone se bodo nadaljevale po sprejemu 
proračuna za leto 2020, zato planirana sredstva v višini 15.000 EUR, ne bodo koriščena. 

17– ZDRAVSTVENO VARSTVO  

041735 – Sofinanciranje investicij v ZD Gornja Radgona 39.867 

Namen investicije je izgradnja prizidka k obstoječemu zdravstvenemu domu v Gornji 
Radgoni v skupni površini 715,97 m2, in sicer v treh etažah, pri čemer bo 1. etaža (klet) 
namenjena pokritemu parkirišču in prostorom reševalne službe, 2. etaža (pritličje) bo 
namenjena različnim ambulantam in ordinacijam, 3. etaža (nadstropje) pa bo pretežno 
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namenjena prostorom za izvajanje preventivnih programov (večnamenski prostor, vključno 
z garderobami, sanitarijami), manjši del se nameni še za referenčni ambulanti. Hkrati bodo 
z investicijo pridobljeni tudi ustrezni dodatni prostori za izvajanje primarnega 
zdravstvenega varstva na območju Občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Zelo pomembna pridobitev v okviru investicije pa bo zagotovitev dostopa gibalno 
oviranim osebam do večnamenskega prostora, v katerem se bodo izvajali nadgrajeni 
preventivni programi zdravstvene vzgoje za območje vseh štirih občin soustanoviteljic. 
Ocenjeni stroški po investicijskem programu v višini 1.080.617,00 EUR. V ta strošek je 
vključena tudi ureditev dostopa do objekta in ureditev parkirišč. Za navedeni objekt je 
odobreno sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje v višini 185.802,00 EUR oz. 17,19 
%. 200.000,00 EUR  zagotavlja Zdravstveni dom Gornja Radgona oz.18,51%, Občina 
Gornja Radgona zagotavlja 458.995,00 EUR oz. 42,48%, občina Apače 74.904,00 EUR oz. 
6,93%, občina Radenci 103.479,00 EUR oz. 9,58 % ter občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
57.437,00 EUR oz. 5,32%. 
Z rebalansom proračuna se je, planirani znesek v letu 2019, v višini 61.592 EUR, zmanjšal 
na 39.867 EUR, ker je bilo potrebno postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del 
ponoviti, ker so bile vse ponudbe previsoke, kar je povzročilo tudi zamik v sami gradnji. 
Neporabljena sredstva v letu 2019 je potrebno prenesti v proračun leta 2020, tako se 
planirana sredstva v NRP 2019-2020, v višini 15.543 EUR, v letu 2020, povečujejo  na 
38.302 EUR. 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje    327.344 

Postavka Investicije na področju predšolske vzgoje, ki vključuje Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici, 
Projektno dokumentacijo za Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici in Sofinanciranje investicij OŠ Sv. 
Jurij ob Ščavnici – vrtec se je iz planiranih 351.500 EUR znižala na 327.344 EUR, ker je 
svetniška skupina Naprej sredstva na kontu Projektna dokumentacija za Vrtec Sv. Jurij ob 
Ščavnici, v višini 24.156 EUR, prenesen na Tekoče vzdrževanje občinskih cest. 
 
041952 – Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišča pri OŠ Sv.Jurij ob 
Ščavnici    155.700 

Oblikuje se nova postavka Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti 
Jurij ob Ščavnici, zaradi prijave projekta na 23. člen ZFO – 1 – nepovratna sredstva. Zadeva 
mora biti urejena in imensko usklajena pred vložitvijo zahtevka za nepovratna sredstva po 
ZFO-1, do konca meseca oktobra 2019! V kolikor zadeva ne bo usklajena, pravica Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici do nepovratnih sredstev, v višini 99.957 EUR, ugasne!  Sredstva se 
zagotovijo iz dveh obstoječih proračunskih postavk, in sicer Ureditev obračališča in 
parkirišča pri OŠ (100.000 EUR) in Ureditev parkirišča za OŠ (50.000 EUR). Dodatno se 
zagotovijo še sredstva v višini 5.700 EUR, ki so bila s prerazporeditvijo župana v skladu z 
Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Ur. list RS št. 38/2019)  
zagotovljena za dokončanje izvedbe investicije. Do povečanja vrednosti je prišlo zaradi 
nepredvidenih del, in sicer potrebe po zamenjavi kompletne betonske meteorne in fekalne 
kanalizacije, za osnovno šolo, za katero se je izkazalo, da je dotrajana. Posledično so bili 
potrebna dodatna rušitvena dela, izkopi, navoz tampona in asfaltiranje med zalogovnikom 
za sekance in vhodom v jedilnico, kar s projektom ni bilo predvideno. Zaradi varnosti, se je 
izvedel tudi dodaten hodnik za pešce od pločnika pri regionalni cesti do šole, saj bi drugače 
pešci do šole prihajali čez parkirišče in ker gre pretežno za otroke je bilo treba izvesti 
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varnejšo varianto. Dodatno so bile zamenjane še obstoječe plošče pred vhodom v OŠ, ki so 
bile tudi že dotrajane, da se je dosegel enovit izgled vhoda šole.  

20 – SOCIALNO VARSTVO  

042050 – Domska oskrba 140.000 

V proračunu občine za leto 2019 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 140.000 
EUR, ki so bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana prerazporejena na Subvencioniranje 
stanarin, v višini 2.000 EUR. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v planirani 
višini sprejetega proračuna. 

042060 – Subvencioniranje stanarin 7.500 

Sredstva se namenjajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. 
Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in 
najemniki tržnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje 121.a člena Stanovanjskega zakona. Na 
podlagi 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 dalje, centri 
za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega 
stanovanj, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in 
hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja. Višina subvencije je 
različna za neprofitne najemnine, tržne najemnine in za najemnine v hišniškem stanovanju. 
Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku 
stanovanja. 
V proračunu leta 2019 smo v ta namen planirali sredstva v višini 4.000 EUR. S 
prerazporeditvijo župana smo dodatno zagotovili še 2.000 EUR. Glede na realizacijo do 
30.09.2019 je potrebno dodatno zagotoviti še 1.500 EUR. Z rebalansom proračuna 
planiramo sredstva v višini 7.500 EUR. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

042301 – Splošna proračunska rezervacija   10.000 

V proračunu občine za leto 2019 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 15.000 EUR, 
ki so bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana prerazporejena, v višini 8.379 EUR. 
Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

13069001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB116-08-0006 – Investicijsko vzdrževanje cest   leto 2019  113.300 EUR 

Na podlagi popisa del, ki ga je pripravil projektant, je bilo izvedeno javno naročilo. Vse 
ponudbe so presegale zagotovljena sredstva v proračunu. Ponudba z najnižjo ceno je bila 
121.700,12 EUR. Zato so bile vse ponudbe zavrnjene, vsi ponudniki pa v konkurenčnem 
dialogu s pogajanji pozvani, da predložijo ponudbe z nižjo vrednostjo. V tem postopku je 
ponudbo oddal le en ponudnik, v višini 109.534,02 EUR. Da so bila dela lahko oddana, je 
župan v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Ur. list 
RS št. 38/2019)  zagotovil manjkajoča sredstva v proračunu s prerazporeditvijo. Vrednost 
postavke se uskladi z rebalansom proračuna, v višini 113.300 EUR. 
 

OB116-08-0021 – Projektna dokumentacija za ceste   leto 2019  5.000 EUR 

V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Uradni list 
RS št. 38/2019) je bila proračunska postavka priprava projektne dokumentacije, v višini 
5.000 EUR, s prerazporeditvijo župana prerazporejena na projekt Ureditev JP 888601 
Teksas – pošta z JR in javnim parkiriščem. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v 
planirani višini sprejetega proračuna. 
 
OB116-11-0002 – Komunalna ureditev parcel na Ivanošovem bregu  
               leto 2019  6.650 EUR 

Dne 22.3.2017 je bila podjetju Progrin d.o.o. iz postavke Splošna proračunska rezervacija 
izdana naročilnica za izdelavo idejne rešitve parcelacije, izdelavo PGD in PZI - načrta 
gradbenih konstrukcij za cesto, kanalizacijo, vodovod, načrta aelektro inštalacij in geodetski 
načrt za ureditev območja parc. 637/2, 637/5, 637/6, 637/7, 637/8 in 637/11 k.o. Jamna, na 
Ivanušovem bregu. Zaradi usklajevanja s soglasodajalcem Direkcija RS za vode Murska 
Sobota, je izdelava PGD projekta in pridobivanje gradbenega dovoljenja trajala daljše 
časovno obdobje,  gradbeno dovoljenje je bilo izdano 13.7.2018. Nakar je sledila še izdelava 
PZI. Izvajalec je tako izstavil račun šele septembra 2019. V proračunu občine pa ni bilo 
oblikovane postavke za ta namen, zato je potrebno zagotoviti sredstva v višini 6.650 EUR z 
rebalansom, saj so bila dela izvedena. 
 
OB116-11-0007 – Rekonstrukcija RII 1305 leto 2018 227.072 EUR 
 leto 2020 509.628 EUR 

Projekt Rekonstrukcija ceste RII 1305 Sveti Jurij – Blaguš oz. izgradnja pločnika Sv. Jurij – 
Blaguš je bil v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana zmanjšan za 13.300 EUR. Sredstva 
so bila prerazporejena na projekt Investicijsko vzdrževanje cest. 

.  
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OB116-18-0003 – Kolesarske poti leto 2018   1.581 EUR 
leto 2019  32.583 EUR 
 leto 2020 120.543 EUR 

Po novem pravilniku o cestah potekata dva glavna kolesarska koridorja skozi Občino Sveti 
Jurij ob Ščavnici. Glavni kolesarski koridor G18 poteka ob regionalni cesti R2 439 od 
pesniškega rondoja do Sv. Jurija ob Ščavnici. Drugi glavni kolesarski koridor 617 pa poteka 
od Gornje Radgone, Radencev, Sv. Jurija ob Ščavnici do Ptuja. Izgradnjo kolesarskih poti ob 
glavnih koridorjih financira država, občine pa morajo zagotoviti tehnično in projektno 
dokumentacijo. Gradnja kolesarskih poti se predvideva v obdobju od 2019-2023. 

V skladu s posredovano finančno konstrukcijo Razvojne agencije Slovenske gorice d.o.o. se 
v rebalansu proračuna občine za leto 2019 ta postavka znižuje iz 80.201 EUR na 32.583 
EUR in se prenaša v letu 2020, ko je potrebno zagotoviti 120.543 EUR. 
Postopki javnih naročil za izvedbo storitev »Izdelava projektne dokumentacije DGD- 
PZI/IzN projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše« zaradi 
ponovitve še niso v celoti zaključeni (v prvotnem postopku so bile ponudbe previsoke). 

OB116-19-0008 – Ureditev JP888601 Teksas-pošta z JR in parkiriščem  
   leto 2019  165.665 EUR 

Ureditev JP 888601 Teksas – pošta z JR in javnim parkiriščem - za pripravo proračuna za 
leto 2019 je bila za izvedbo navedene investicije podana okvirna ocena. Tekom priprave 
projektne dokumentacije se je izdelal projektantski predračun, iz katerega izhaja, da je 
vrednost del 165.665 EUR. Dodatno se je predvidila izvedba elektro priključka za postavitev 
polnilnice za električne avtomobile, saj v lokalnem središču še vedno nimamo niti ene, 
trendi pa kažejo, da se povečuje število električnih vozil, zato bo potrebno zagotoviti 
možnost polnjenja. S strani zavoda za varstvo kulturne dediščine pa so bile zahtevane tudi 
dodatne ureditve, npr. zasaditev okolice parkirišča z nizkodebelnimi listnatimi drevesi. 
Zahtevane so tudi historične luči in robniki iz naravnega kamna - avtohtonega tonalita. Za 
investicijo je zaradi izvedbe javne razsvetljave in javnega parkirišča potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, zato je bila potrebna izdelava DGD projekta. S projektom se javljamo 
na povratna sredstva 23. člena ZFO-1.  

OB116-19-0015 – Uredite dela JP888542 – Kutinci 15   leto 2019  6.000 EUR 

Z rebalansom proračuna je bil vključena nov projekt Ureditev dela JP 888542 – Kutinci 15, 
v višini 6.000 EUR. Kategorizirana občinska cesta - javna pot, JP 888540, odsek JP 888542 
poteka od križišča s cesto Kokolajnšak - Kutinci, do objekta Kutinci 15. Cesta je v 
večinskem delu v makadamski izvedbi, razen na delu odcepa do hiše Kutinci 15 pa v dolžini 
cca. 75 m ni gramozirana. Ker je bila do nedavnega hiša nenaseljena, ni bilo potrebe po 
ureditvi ceste, zdaj pa novi lastnik predvideva novogradnjo in je podal pobudo za ureditev 
ceste v manjkajočem delu. Ker gre za Občina je že naročila geodeta, da ugotovi potek meja 
ceste. Potrebno bi bilo izvesti izkop zemljine in nasutje tampona v dolžini cca. 75m.  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
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13069001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 
OB116-08-0030 – Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci         
   leto 2019  1.000 EUR  

V proračunu občine za leto 2019 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 1.000 EUR, 
ki so bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
(Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana prerazporejena na postavko Čistilna 
akcija, v višini 324 EUR. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v planirani višini 
sprejetega proračuna. 
 

OB116-15-0004 – Izgradnja zbirnega centra odpadkov             leto 2019 38.000 EUR  

Za ureditev zbirnega centra je potrebno izvesti: izvedba lovilca olj, asfaltiranje platoja, 
namestitev ograje s pomičnimi vrati, namestitev svetilk (kandelabrov), elektro priključek, 
odvodnjavanje platoja. Po oceni projektanta bo izvedba stala cca. EUR. V proračunu leta 
2019 smo imeli v ta namen planirana sredstva v višini 20.000 EUR. Z rebalansom proračuna 
planiramo povečanje sredstev na 38.000 EUR. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

16029003 – Prostorsko načrtovanje 

OB116-08-0036 – Prostorski plan, red – strategija             leto 2019  13.000 EUR 
V skladu z dinamiko priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta se v letu 2019 ne načrtujejo odhodki iz naslova pogodbe o pripravi SD 
OPN v predvideni. Planirana sredstva v proračunu občine za leto 2019 v višini 30.000 EUR 
se z rebalansom proračuna zmanjšujejo na 13.000 EUR. 

16039001 – Oskrba z vodo 

OB116-11-0005 – Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici  leto 2019  92.000 EUR  

Projekt Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici obsega investicije, nadzor in pripravo 
projektne dokumentacije na področju vodooskrbe ter izvedbo priključnih mest na območju 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. 
V proračunu občine za leto 2019 so bila za investicije v vodovod planirana sredstva v višini 
30.000 EUR, ki so bila v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za 
leto 2019 (Uradni list RS št. 38/2019) s prerazporeditvijo župana prerazporejena na Izvedbo 
priključnih mest, v višini 10.000 EUR. Z rebalansom proračuna zagotavljamo sredstva v 
planirani višini sprejetega proračuna. 

V občini Sveti Jurij ob Ščavnici se še vedno intenzivno izvaja priključevanje na javni 
vodovod. Za izvedbo priključevanja je treba v veliko primerih zgraditi priključna mesta. V 
predlogu proračuna za leto 2019 je bilo predlaganih za izvedbo priključnih mest 50.000 
EUR, nato pa je bila postavka zmanjšana za 30.000 EUR, z amandmajem članice občinskega 
sveta. Zaradi navedenega smo intenzivnost priključevanja na javni vodovod zmanjšali na 
minimum, vendar pa priključevanja ne moremo prekiniti, zato je  župan v skladu z Odlokom 
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Ur. list RS št. 38/2019)  s 
prerazporeditvijo že zagotovil nekaj dodatnih sredstev, vendar bi za nadaljnje aktivnosti bilo 
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treba zagotoviti še dodatna sredstva, saj bi bilo treba nadaljevati s priključevanjem predvsem 
v naseljih Grabonoš in Rožički Vrh, določeni odseki omrežja pa manjkajo tudi v Svetem 
Juriju ob Ščavnici, kjer se je tudi pričelo z aktivnostmi priključevanja na novi vod. 

OB116-19-0005 – Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C-II. faza)  

leto 2019   50.463 EUR 
 leto 2020 883.256 EUR 

 leto 2021 729.315 EUR 
 leto 2022           0  EUR 
Z nadgradnjo vodovoda Sistem C- 2. faza se nadaljuje z aktivnostmi izgradnje javnega 
vodovodnega sistema, v katerega so vključene 3 občine: Občina Apače, Občina Gornja 
Radgona in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Rezultati in učinki projekta se nanašajo na 
napovedano število prebivalcev, ki jim bo omogočen priklop na vodovodno omrežje. Poleg 
tega bodo izvedeni ukrepi za optimizacijo vodovodnega omrežja, s ciljem zmanjšanja 
vodnih izgub na omrežju. Z izvedbo projekta se bo zagotovila izgradnja javnega 
vodovodnega omrežja prebivalcem na območju, na katerem še ni javnega omrežja ter 
zagotovitev ustreznih tlačnih razmer na neustreznih zastarelih omrežjih. Projekt se navezuje 
na že izvedene projekte vodooskrbe v preteklem programskem obdobju in so pripravljeni 
potrebni dokumenti, vključno z gradbenimi dovoljenji. 
Z rebalansom proračuna se povečujejo Druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo 
sistema C iz planiranih 30.000 EUR na 38.796 EUR. Sredstva se zagotavljajo za priprava 
dokumentacije za potrebe Nadgradnje vodovoda Sistem- C (II. faza), v kateri sodelujejo 
Občina Apače, Občina Gornja Radgona in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in zajema: 
koordinacijo in vodenje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem- C, nadgradnja 
vodovodnega sistema C- II. faza«, pripravo investicijske dokumentacije in vodenje 
kohezijskega projekta do odločitve o podpori in svetovanje ter izvedba postopkov javnega 
naročanja za izbiro izvajalca gradenj, nadzora in obveščanja javnosti za imenovani projekt. 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

OB116-11-0020 – Geodetske odmere   leto 2019  6.000 EUR  
 Leto 2020 12.000 EUR 
 Leto 2021 12.000 EUR 
 Leto 2022 12.000 EUR 
Z rebalansom proračuna se planirana sredstva, v višini 12.000 EUR, znižujejo na 6.000 
EUR, ker se v letu 2019 več ne načrtuje geodetskih odmer v večjem obsegu. 

OB116-15-0022 – Ureditev poslovno obrtne cone Grabonoš   Leto 2019               0 EUR  

 Leto 2020 115.000 EUR 
 Leto 2021 100.000 EUR 
 Leto 2022 100.000 EUR 

V septembru 2019 je pričel veljati Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno obrtno 
cono Grabonoš. Aktivnosti za ureditev poslovne cone se bodo nadaljevale po sprejemu 
proračuna za leto 2020, zato planirana sredstva v višini 15.000 EUR, ne bodo koriščena. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
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17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 

OB116-17-0006 – Izgradnja centra za krepitev zdravja  Leto 2018    1.825 EUR 
Leto 2019  39.867 EUR 

 Leto 2020  38.302 EUR  

Namen investicije je izgradnja prizidka k obstoječemu zdravstvenemu domu v Gornji 
Radgoni v skupni površini 715,97 m2, in sicer v treh etažah, pri čemer bo 1. etaža (klet) 
namenjena pokritemu parkirišču in prostorom reševalne službe, 2. etaža (pritličje) bo 
namenjena različnim ambulantam in ordinacijam, 3. etaža (nadstropje) pa bo pretežno 
namenjena prostorom za izvajanje preventivnih programov (večnamenski prostor, vključno 
z garderobami, sanitarijami), manjši del se nameni še za referenčni ambulanti. Hkrati bodo 
z investicijo pridobljeni tudi ustrezni dodatni prostori za izvajanje primarnega 
zdravstvenega varstva na območju Občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Zelo pomembna pridobitev v okviru investicije pa bo zagotovitev dostopa gibalno 
oviranim osebam do večnamenskega prostora, v katerem se bodo izvajali nadgrajeni 
preventivni programi zdravstvene vzgoje za območje vseh štirih občin soustanoviteljic. 
Ocenjeni stroški po investicijskem programu v višini 1.080.617,00 EUR. V ta strošek je 
vključena tudi ureditev dostopa do objekta in ureditev parkirišč. Za navedeni objekt je 
odobreno sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje v višini 185.802,00 EUR oz. 17,19 
%. 200.000,00 EUR  zagotavlja Zdravstveni dom Gornja Radgona oz.18,51%, Občina 
Gornja Radgona zagotavlja 458.995,00 EUR oz. 42,48%, občina Apače 74.904,00 EUR oz. 
6,93%, občina Radenci 103.479,00 EUR oz. 9,58 % ter občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
57.437,00 EUR oz. 5,32%. 
Z rebalansom proračuna se je, planirani znesek v letu 2019, v višini 61.592 EUR, zmanjšal 
na 39.867 EUR, ker je bilo potrebno postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del 
ponoviti, ker so bile vse ponudbe previsoke, kar je povzročilo tudi zamik v sami gradnji. 
Neporabljena sredstva v letu 2019 je potrebno prenesti v proračun leta 2020, tako se 
planirana sredstva v NRP 2019-2020, v višini 15.543 EUR, v letu 2020, povečujejo  na 
38.302 EUR. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

19029001 – Vrtci 

OB116-11-0008 – Prizidek k Vrtcu Sonček  pred letom 2018       68.475 EUR 
Leto 2019     324.344 EUR 
Leto 2020 1.141.714 EUR 

 
V proračunu občine za leto 2019 so se v  projektu zagotavljala sredstva za izdelava projektne 
dokumentacije za izgradnjo dodatnih oddelkov vrtca Sonček, energetsko sanacijo 
obstoječega vrtca in ureditev spremljajočih površin. Delno so bili projekti za nove oddelke 
vrtca že izdelani. Potrebno je izdelati še projekte za energetsko sanacijo obstoječega vrtca, 
projekte za parkirišče in igrišče, rušitev objekta na teh površinah (vukovar) ter projekt 
notranje opreme vrtca. 
Pri obravnavi rebalansa proračuna za leto 2019 je svetniška skupina Naprej predlagala, da se 
sredstva namenjana izdelavi projektne dokumentacije, v višini 24.156 EUR, prenesejo na 
Tekoče vzdrževanje občinskih cest, tako sej je vrednost projekta znižala iz 1.558.689 EUR 
na 1.534.533 EUR.  
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19039001 – Osnovno šolstvo 

OB116-19-0014 – Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišča pri OŠ  
 Leto 2019 155.700 EUR  

Projekt »Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici« 
je v NRP 2019- 2022 zajet v 2 (dveh) projektih, in sicer: OB116-19-0003 Ureditev 
obračališča in parkirišča pred OŠ in OB116-19-0004 Ureditev parkirišča za OŠ. Projekta se 
v rebalansu proračuna združujeta in preimenujeta v 1 (eden) novonastali projekt: »Obnova 
platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici«. Zadeva mora 
biti urejena in imensko usklajena pred vložitvijo zahtevka za nepovratna sredstva po ZFO-1, 
do konca meseca oktobra 2019. V kolikor zadeva ne bo usklajena, pravica Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici do nepovratnih sredstev, v višini 99.957 EUR, ugasne!   V Odloku o proračunu 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je določeno, da je za omenjeni projekt predvideno 
zadolževanje (13. člen) - povratna sredstva 23. člena ZFO - 1 , vendar se to spremeni z 
rebalansom proračuna, najkasneje do vložitve zahtevka in za ta projekt ne bo predvideno 
zadolževanje.  

Z rebalansom proračuna se sredstva za projekt zagotovijo iz dveh obstoječih proračunskih 
postavk, in sicer Ureditev obračališča in parkirišča pri OŠ (100.000 EUR) in Ureditev 
parkirišča za OŠ (50.000 EUR). Dodatno se zagotovijo še sredstva v višini 5.700 EUR, ki so 
bila s prerazporeditvijo župana v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici za leto 2019 (Ur. list RS št. 38/2019)  zagotovljena za dokončanje izvedbe 
investicije. Do povečanja vrednosti je prišlo zaradi nepredvidenih del, in sicer potrebe po 
zamenjavi kompletne betonske meteorne in fekalne kanalizacije, za osnovno šolo, za katero 
se je izkazalo, da je dotrajana. Posledično so bili potrebna dodatna rušitvena dela, izkopi, 
navoz tampona in asfaltiranje med zalogovnikom za sekance in vhodom v jedilnico, kar s 
projektom ni bilo predvideno. Zaradi varnosti, se je izvedel tudi dodaten hodnik za pešce od 
pločnika pri regionalni cesti do šole, saj bi drugače pešci do šole prihajali čez parkirišče in 
ker gre pretežno za otroke je bilo treba izvesti varnejšo varianto. Dodatno so bile zamenjane 
še obstoječe plošče pred vhodom v OŠ, ki so bile tudi že dotrajane, da se je dosegel enovit 
izgled vhoda šole.  

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

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  sprejme Odlok o rebalansu proračuna     
Občine Sveti  Jurij ob Ščavnici za leto 2019 s prilogami.  

 
Oktober, 2019    
 
Pripravila:        Župan 
Občinska uprava         Anton SLANA 


