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NASLOV GRADIVA 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 – II. rebalans 
 
NAMEN 
Obravnava in sprejem 
 
PREDLAGATELJ GRADIVA 
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
VSEBINA GRADIVA 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 – II. 
rebalans 
 
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 
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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 10. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel 
  

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 – II. rebalans 

 
1. člen 

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Uradni list RS, št. 
64/2019) se spremeni priloga Načrt razvojnih programov 2019 – 2022. 
Vsa ostala določila Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019  
ostanejo nespremenjena. 
 

2.  
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Številka:  410-0009/2019 
Sv. Jurij ob Ščavnici, 18.12.2019 
             
        Župan  

    Anton SLANA 

 

 

 

PRILOGA: 
Načrt razvojnih programov 
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OBRAZLOŽITEV II. 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. 
Spremenjen in dopolnjen je bil z Rebalansom proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 
2019 na 8. redni seji OS, dne 21.10.2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 64/2019, dne 
25.10.2019. 
 
Osnovni razlog za pripravo II. rebalansa proračuna je uskladitev imena in vrednosti projekta 
Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici (sistem C-II. faza) v Načrtu razvojnih programov za obdobje 
2019 – 2022. Vrednost projekta se v letu 2019 ne spreminja, zato nima vpliva na splošni in 
posebni del proračuna Občine Sveti Juri ob Ščavnici za leto 2019 in ostaja vrednost projekta 
nespremenjena. 
 
Z II. rebalansom proračuna se projekt OB116-19-0005 – Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici (sistem 
C-II. faza) preimenuje v OB116-19-0005 - Nadgradnja vodovoda – sistem C, II. faza. Vrednost 
projekta se je povečala iz 1.663.034 EUR na 6.988.964,33 EUR, ker je potrebno v skladu z 
navodili Ministrstva za finance, projekt v Načrtu razvojnih programov prikazati kot celoto v 
proračunu vsake posamezne sodelujoče občine v tem projektu (Občina Gornja Radgona, Apače, 
Sveti Jurij ob Ščavnici), ne pa samo delež Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kot je bilo v 
proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  prikazano do sedaj.  
 

 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

16039001 – Oskrba z vodo 

OB116-19-0005 – Nadgradnja vodovoda  - sistem C, II. faza  

pred letom 2019      10.011 EUR    
leto 2019    113.291 EUR 

 leto 2020 1.559.180 EUR 
 leto 2021 4.148.765 EUR 

 leto 2022 1.157.718 EUR 

Namen in cilj 

V projektu »NADGRADNJA VODOVODA – SISTEM C, II. faza« sodelujejo Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače in Gornja Radgona.  Občine so projekt prijavile v sklopu 
podpisanega dokumenta Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije.  
 
Vse tri navedene sodelujoče občine so bile vključene pri operaciji »OSKRBA S PITNO 
VODO POMURJA – SISTEM C«, šifra operacije: OP13.3.5.12.0001, katerim je bila v 
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sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007 – 2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja – Področje voda, prednostna 
usmeritev: Oskrba s pitno vodo, šifra: OP.13.3.5.2, izdana Odločba št. KS OP 
ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo 
Pomurja – Sistem C«, št. 303-5/2009/87, z dne 19. 7. 2013. Obravnavano območje je 
torej sestavni del širšega območja, to je projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – 
Sistem C«. Z omrežjem upravlja Javno podjetje Prlekija d. o. o., katerega solastniki so 
občine soustanoviteljice. 
 
Glavni značilnosti  - pomanjkljivosti vodovodnega omrežja na celotnem območju sta: 

- vodovodno omrežje, izvedeno iz cevovodov, ki so neustreznih dimenzij, stari, 
dotrajani, izvedeni iz neustreznih materialov (azbestno – cementni cevovodi), 
nekateri izvedeni v povprečju pred več kot 30. leti. Posledica so pogoste 
okvare in velike vodne izgube 
ter 

- izpostavljenost prebivalcev oporečni pitni vodi, katera je ponekod 
onesnažena s pesticidi in nitrati, ponekod se pojavljata tudi mangan in 
železo. 
 

Predmet projekta »NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, II. faza« sta: 
1. vodni vir Podgrad – Segovci (vodarna Podgrad) 
    ter 
2. gradnja transportnega ter primarnih in sekundarnih vodovodov 
v Občinah Gornja Radgona, Apače ter Sveti Jurij ob Ščavnici. 
 
V primeru Vodnega vira Podgrad – Segovci gre za povečanje zmogljivosti vodnega 
vira (in vodarne Podgrad) iz sedanjih 70 l/s na 120 l/s. Gre za ukrep nadgradnje, oz. 
povečanja obratovalne varnosti vodarne Podgrad na 120 l/s. S tem se zagotovi 
pokrivanje urne konične porabe v omrežju, vodohrani pa zagotavljajo le rezervo za 
primer okvar na omrežju. Na ta način, s povečanjem obratovalne varnosti, se bo v zelo 
kratkem času doseglo pokrivanje trenutnih izgub ter izogib pomanjkanju vode v 
koničnih dnevnih porabah. 
 
V primeru gradnje transportnega ter primarnih in sekundarnih vodovodov gre za 
ukrepe: 
- zagotovitve izgradnje novega javnega vodovodnega omrežja transportnega ter 
primarnih in  
  sekundarnih vodovodov v skupni dolžini 40.745,90 m, 
- zagotovitve priključevanja novih uporabnikov na sistem javnega vodovodnega 
omrežja, 
- zagotovitve izboljšanja kvalitete pitne vode in s tem zagotovitve zdravstveno 
neoporečne  
  pitne vode, 
- zagotovitve zadostne količine pitne vode, 
- izboljšanje hidravličnih razmer, 
- zmanjšanje vodnih izgub ter 
- zagotovitve nemotene oskrbe uporabnikov pitne vode. 
Fizični in finančni (ocenjeni) kazalniki so razvidni iz spodnje tabele: 
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zap. 

št. 
OBJEKT 

karakteristika                    
Q [l/s] in l [m] 

VREDNOST           
[EUR, brez 

DDV] 

delež                                   
[%] 

delež                                   
[%] 

1. Vodni viri in transportni vodovodi 

Povečanje obratovalne varnosti 
vodnega vira Podgrad - Segovci 120,0 l/s 289.710,18 4,38 

- 

Transportni vodovod, odsek 25 
(Vodovod Gornja Radgona) 764,00 m 221.767,88 3,35 

- 

Skupaj 1.1 764,00 m 511.478,06 7,73 - 

2. Primarni in sekundarni vodovodi 

Občina Apače 14.172,90 m 2.562.265,35 38,71 41,95 

Občina Gornja Radgona 14.370,00 m 2.022.573,00 30,56 33,12 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 11.439,00 m 1.522.260,00 23,00 24,93 

Skupaj 1.2 39.981,90 m 6.107.098,35 92,27 100,00 

Skupaj 1. + 2. 40.745,90 m 6.618.576,41 100,00 - 

  
V sklopu podpisanega dokumenta Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije so 
predvideni naslednji finančni viri: 
- sredstva evropske kohezijske politike, Kohezijski sklad, = 4.813.882,91 EUR, 
- sredstva iz državnega proračuna, proračun RS, = 849.508,75 EUR, 
- sredstva Vodnega sklada, = 532.516,60 EUR in 
- proračuni sodelujočih občin, lastna udeležba, = 793.056,07 EUR,  
kar znese skupaj = 6.988.964,33 EUR. 
 

Stanje projekta 

Trenutno je v izdelavi potrebna investicijska dokumentacija (Študija izvedljivosti) ter 
Vloga za potrditev pomoči, katera bo na Ministrstvo za okolje in prostor oddana pred 
koncem letošnjega leta. 
Začetek gradnje je predviden julija 2020, zaključek gradnje pa v drugi polovici leta 
2022. 
 
 
PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV 
 
Na osnovi navedene obrazložitve predlagamo, da občinski svet sprejme naslednji sklep:  
 
 
SKLEP: 
 

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

 
December, 2019    
 
Pripravila:        Župan 
Občinska uprava         Anton SLANA 


