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                                                                                                              Jurovski Dol, 04.03.2009 
                                                                                                              Zadeva: 007-2/2009 
 
 
Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/07) in 5. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007 in 33/07), 
sklicujem 
 
 

17. redno sejo  
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 12.03.2009, ob 17. uri, 
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B 

 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

3. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 

5. Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009 na območju Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah 

6. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav 
izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 

7. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                        Župan 
 
 

 

 

 

 

Vročiti: 
- članom občinskega sveta, 

- članom nadzornega odbora,  

- predstavniki medijev.  
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                                                               2. 
 
 
 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 

16. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na svoji ___. redni seji, 
dne ________, sprejel zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. 
goricah, kot je bil zapisan.  
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                                                                                                              Jurovski Dol, 22.12.2008  
                                                                                                              Zadeva: 007-3/2008 
 

Z A P I S N I K  
 

16. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki je bila v petek,  19. decembra 2008, ob 16. uri, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 
 
Prisotni: 
 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Dejan Simonič, Roman 
Črnčec, Gregor Nudl, Ludvik Dajčman, Drago Korošec in Marija Šauperl. 
 
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
PREDSTAVNIKI MEDIJEV:  / 
 
Župan pozdravi vse člane občinskega sveta, predsednico nadzornega odbora in zaposlene v 
občinski upravi.  
 
K točki 1 
Ugotavlja, da je od 8 članov občinskega sveta, prisotnih 6 članov, kar pomeni, da je občinski 
svet sklepčen.  
Nadalje predlaga naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje 
3. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 – druga obravnava 
4. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
5. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
 
 
Sklep št.  162 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je bil 
sprejet dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan.  

 
 

Prisotnih 6 članov (za 6) 
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K točki 2 
Sklep št. 163 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 16. redni seji, dne 19.12.2008, sprejel zapisnik 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih  6 članov (za 6) 
 
Na sejo se pridružita člana občinskega sveta Marija Šauperl in Drago Korošec. 
 
K točki 3: 
Sklep št. 164 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 
27/2008), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2008-ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah (MUV 1/2007, 33/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  
na 16. redni seji, z dne 19.12.2008 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
za leto 2009, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih  8 članov (za 6) 
 
Sejo občinskega sveta zapusti član občinskega sveta Roman Črnčec.  
 
K točki 4: 
Sklep št. 165 
Na podlagi 19. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart 
(Url. l. RS, št. 65/99, 5/04) v zvezi z 122. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 1/07 in 33/07) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 
33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 16. redni seji, dne 
19.12.2008, sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2009 v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je bil predložen. 
                                 
 
 
Prisotnih  7 članov (za 5) 
                                 (proti 2) 
 
K točki 5: 
Sklep št. 166 
Na podlagi 61. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08), 17. čl. 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, 32/93, 30/98 in 127/06), 10. čl. Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 33/07) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, na 16. redni seji, dne 19.12.2008, sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega 
obrata v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
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K točki 6 
Župan člane občinskega sveta seznani s socialno stisko ene izmed družin v občini in predlaga, 
da se družini pomaga z določenimi storitvami, ki jih bo financirala občina, in sicer v višini od 
400,00 do 500,00 €. Člani občinskega sveta se s predlagano pomočjo strinjajo.  
 
Član občinskega sveta Dejan Simonič se v imenu krajanov Žitenc zahvali za vse, kar je 
občina v letu 2008 storila za kraj.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.50uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                   
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
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                                                               3. 
 

 
LETNO POROČILO 

NADZORNEGA ODBORA  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
 ZA LETO 2008 

 
 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Nosilec gradiva: Hermina Križovnik 
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                 Nadzorni odbor 
 
Predsednica NO:  Hermina Križovnik 
Član NO: Jože Škrlec 
Član NO:Milan Zorec 

                         Jurovski Dol,  16.01.2009                         
                                                                                    Zadeva: 032-1/2008 

 
V skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  NO posreduje 
županu in občinskemu svetu : 
 
LETNO POROČILO  NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V 

SLOV. GOR. ZA LETO 2008 
 
NO je v letnem programu dela za 2008 planiral izvedbo 13 nadzorov. V obdobju od novembra 
2007 pa do konca leta  2008 je  imel 9. rednih sej  in izvedel skupno 11 nadzorov.    Preostali 
nadzori so se iz razloga racionalnosti prenesli v leto 2009. 
 
V LETNEM POROČILU so povzeti zaključki iz končnih poročil izvedenih nadzorov,   
povzete ugotovitve in priporočila za odpravo zaznanih  nepravilnosti ali pomanjkljivosti.  
 
 

I. POTEK POSTOPKOV NADZORA 
 
Nadzorovanim osebam je bil predhodno posredovan sklep o izvedbi nadzora ter vabilo za 
posredovanje potrebne dokumentacije in udeležbo na nadzorni seji. Pričetek nadzora se je 
pričel na sklicani nadzorni seji, o čemer so vodeni zapisniki.  
NO je v skladu z 28. členom Poslovnika nadzornega odbora  nadzor izvajal v kompletni 
sestavi, večinoma pa za nadzor pooblastil enega nadzornika, ki je po naknadnem temeljitem 
pregledu zahtevane dokumentacije izdelal osnutek nadzornega poročila(O). O  ugotovitvah 
posameznega nadzora  je pooblaščeni nadzornik poročal na naslednji seji NO z predložitvijo 
osnutka poročila o vsakem posameznem nadzoru vsem članom NO.  Zaradi racionalizacije 
stroškov, se je NO trudil na  seje NO uvrstiti oz. pričeti z več nadzori naenkrat. Po razpravi o 
osnutku poročila na naslednji nadzorni seji, se je ta sprejel s sklepom NO.  Osnutek 
nadzornega poročila je bil za tem posredovan nadzorovani osebi. V primeru pripomb 
nadzorovane osebe na ugotovitve nadzora, je nadzorovana oseba v skladu s Poslovnikom 
lahko  ugovarjala v roku 15. dni. V  primeru prejema ugovora je NO dolžan izvesti še dodatne 
nadzorne postopke, da se nedvoumno ugotovi dejansko stanje.  Kadar ugovora ni bilo, se je 
predhodno poročilo (O) preimenovalo  v KONČNO poročilo o nadzoru. 
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Vsa KONČNA POROČILA so bila tekoče vročena nadzorovanim osebam 
in občinski upravi oz. županu v nadaljnjo uporabo v skladu z Poslovnikom 
NO in Statutom občine, oz. so dostopna  javnosti na spletni strani občine. 
 
 

II.         UGOTOVITVE   POSAMEZNIH NADZORNIH  PREGLEDOV  v letu 2008 
 

2.1. Poročilo o izvedbi nadzora št. 1: 
NADZOR NAD POSLOVANJEM OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA, ZA LETO 2007,     
 
Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
• NO je pregledal  poslovanje Osnovne šole Jožeta Hudalesa in Vrtca v Jurovskem Dolu.  

NO je podal pozitivno mnenje  k finančnemu poslovanju šole in vrtca za leto 2007  
 
Ob tem pa  NO opozarja in priporoča naslednje: 
 
• Na šoli je 38 zaposlenih, izobrazbena struktura je dobra, 60% učiteljev ima izobrazbo 6., 

7., in 8. stopnje in visoke strokovne nazive (13 svetovalcev, 7 mentorjev). Pričakovanja 
javnosti, da te nazive upravičijo z rezultati v praksi, je normalna zahteva okolja. 

• potreba stalnih prizadevanj vodstva šole in vrtca za dober vpis v vrtec in šolo, ker je to 
pomembno za pokrivanje stroškov.   

  
• Priporoča se umiritev  visoke rasti stroškov glede na predhodna leta ter izpostavlja potreba 

sprotnega spremljanja in zadržanja stroškov največ do nivoja planiranih vrednosti v 
naslednjih proračunskih letih ter pozitivnega poslovanja. 

• Racionalno trošenje proračunskega denarja, brez prekoračitev plana v prihodnje. (V 
nadzoru se namreč ugotavlja, da so se že pri planiranju sredstev za šolo in vrtec    
pridobljenih od ustanovitelja-občine,  za leto 2007 in nato za 2008, prihodki  povečano 
planirali za  12,4 in 6,2%, kar je že brez dodatnih prekoračitev v samem planu povečanje 
za  18,6 % več denarja iz občinskega proračuna glede na primerjavo med letoma 
2006/2008.  NO zato poudarja potrebo po racionalnem trošenju denarja iz občinskega 
proračuna za potrebe šole in vrtca ter priporoča močno prizadevanje, da se med letom 
planirane stroške obdrži v planiranih okvirih.  

• Šola je v letu 2007 poslovala pozitivno (+ 6.737 EUR), vrtec je pridelal  izgubo (-4.840,17 
EUR), ki se je pokrila iz občinskega proračuna. Do izgube v vrtcu naj bi prišlo zaradi 
prenizke ekonomske cene vrtca in nepopolnjenosti oz. medletnega nihanja števila otrok v 
mlajši starostni skupini od 1 do 5 let.  

• Potreba, da se vodstvo in vsi zaposleni na šoli in v vrtcu  zelo prizadevajo za visoko  
kakovost pouka in pridobljenega znanja ter dobro počutje otrok na šoli in v vrtcu, ne samo 
na dober standard, ki izhaja iz novogradenj.  

• Potrebno je vložiti še dodatni napor in akcije za višji nivo znanja iz tujega jezika (od 2009 
tudi drugi) na šoli in razmisliti še o možnostih v vrtcu;   

• Razmislek o navezavi knjižnice za lažje učenje tujega jezika.  Pravljice, igrice, petje – v 
tujem jeziku.   

• Z delovnim načrtom in vzgojno izobraževalnim delom na področju tujega jezika, naj se 
seznani občino.  

• Proučiti obstoječi standard in kakovost knjižnega fonda v šolski knjižnici in to upoštevati 
pri planiranju za naslednje leto. 

• Prevoze tudi v prihodnje čimbolj prilagoditi potrebam otrok ; NO tudi  predlaga, da se 
vsaj dvakrat letno nenapovedano izvede kontrola kakovosti prevoza otrok (ravnatelj in 
član obč. uprave).  
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• Finančno poslovanje šole in vrtca  tudi v naprej voditi ločeno, materialne stroške voditi  
smiselno, še bolj razdelano na posamezne postavke;   

• V finančnem poročilu naj se obvezno izvede še  primerjava z indeksi.  
• Združitev šole in vrtca naj bi  prinesla  racionalizacijo stroškov in ne obratno. 
• NO je zaznal tudi vse višji porast soudeležbe staršev pri dodatnih aktivnostih. Ker obstaja 

bojazen, da mnogi starši težko zmorejo močno rast teh stroškov, opozarja, da je izbor  
potrebno izdelati zelo premišljeno in se zelo potruditi za čim nižje stroške. Tudi za 
sodelovanje sponzorjev, da bi se takšnih aktivnosti lahko udeležili prav vsi otroci . 

 
Nadzor je potekal na 5. redni seji dne 27.5.08 in s strani pooblaščene predsednice NO tudi v 
nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
 
 
2.2. Poročilo o izvedenem nadzoru št. 2: 
 

OBČINA SV. JURIJ, POSTAVKI REGRESIRANJE PREVOZOV 
OTROK V ŠOLO IN VARSTVO VOZAČEV 

 
Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
• NO je pregledal  poslovanje občine v postavkah Regresiranje prevozov otrok v šolo in 

Varstvo vozačev in ni zaznal nepravilnosti, oziroma je podal pozitivno mnenje  k 
smotrnosti in gospodarnosti poslovanja  Občine Sv. Jurij na navedenih postavkah. 
  

Proračunska sredstva so bila uporabljena v skladu s sklenjeno pogodbo oz. aneksom za šolsko 
leto 2007/2008 in v skladu z zakonskimi določili, ki urejajo pravice učencev do brezplačnega 
prevoza v šolo.  
Za  prevoze otrok v šolo je bila v letu 2004 med Občino Lenart in podjetjem Certus Avtobusni 
promet Maribor sklenjena Pogodba za izvajanje prevozov šolskih otrok. Pogodba je bila 
sklenjena za šolsko leto 2004/2005 do vključno za 2008/2009, to je  za obdobje petih šolskih 
let. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je to pogodbo nasledila in sklepa k njej anekse, v katerih 
se pogodbena cena revalorizira v skladu z indeksom rasti življenjskih potrebščin v obdobju 
junij tekočega leta v primerjavi z junijem preteklega leta in je vsako leto fiksna. Na podlagi 
statusnih sprememb podjetja Certus, občina sedaj sklepa anekse k pogodbi s podjetjem Veolia 
Transport Štajerska d.d. 
 
Po pregledu  računov, ki jih podjetje Veolia Transport izstavlja mesečno, nadzorni odbor ni 
bilo ugotovljenih  nepravilnosti. Računi so bili izdani v skladu z aneksom, upoštevano je bilo 
število delovnih oz. šolskih dni v mesecu.  
 
NO je pregledal 56. čl. Zakona o osnovni šoli, ki določa, da ima učenec pravico do 
brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne 
šole. Otroci s posebnimi potrebami pa imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na 
oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o 
usmeritvi. V to skupino spadajo štirje otroci, ki jim občina plačuje prevoz na podlagi določil 
56. čl. Zakona o osnovni šoli. 
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NO je  preveril 7. odst. 56. člena Zakona o osnovni šoli,  po katerem občina šoli pogodbeno 
poravnava tudi strošek na postavki Varstvo vozačev, saj mora osnovna šola učencem, ki 
čakajo na organiziran prevoz zagotoviti varstvo. V praksi gre za plačila ur učiteljem, ki 
skrbijo za podaljšano varstvo otrok zaradi  čakanja na organiziran prevoz.                    
Občinska uprava bo v naslednjem letu, ko poteče pogodba o prevozih otrok v šolo s sedanjim 
prevoznikom, morala izvesti izbor izvajalca v skladu z postopki o javnem naročanju. Prav 
tako naj se izvedejo tudi pravilni postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju v zvezi z 
izvajanjem posameznih prevozov otrok v šolo. 
 
Nadzor se je izvajal na 5. redni seji NO - dne 27.5.2008 in po pooblastilu s strani 
predsednice NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in 
občinski upravi. 
 
2.3. Poročilo o izvedenem  nadzoru št. 3 : 
 

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR, Jurovski Dol 
 
Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
• Nadzor  finančnega poslovanja KD Ivan Cankar NO ni ugotovil nepravilnosti, zato 

je NO podal  pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju KD Ivan Cankar za leto 
2007. Društvu  dodeljena proračunska  sredstva so bila porabljena za   realizacijo  
programov društva,  namensko in gospodarno.  

   
Tekom nadzora je bila pregledana pogodba z občino, program dela za 2007,  finančna 
dokumentacija, računi in bančni izpiski, bilanca stanja in uspeha za 2007. NO meni, da 
društvo deluje relativno dobro, program dela za  2007 je bil izveden v celoti. Del sredstev za 
realizacijo programov je društvo pridobilo še s članarinami in sponzorstvi. 
 
KD Ivan Cankar je s strani občine prejelo sofinanciranje po donatorski pogodbi v višini 3.300 
EUR.  Društvu je za sekcijo Jurovski oktet bilo dodatno dodeljenih še 2000 EUR-ov za izdajo 
CD-ja Jurovškega okteta. Ob tem pa je občina pokrivala tudi še stroške najema kulturnega 
doma, v katerem deluje društvo,  stroške ogrevanja in električne energije in druge materialne 
stroške. Zato NO PREDLAGA razmislek o večji transparentnosti prikaza skupnih stroškov 
dodeljenih temu in drugim društvom.   
Stroške vode je za leto 2007 KD Ivan Cankar  poravnalo samo, iz prejetega transferja. 
 
Od skupno 54 članov društva je najštevilčnejša folklorna sekcija, ki šteje 23 članov. NO 
predlaga, da se število članov v prihodnje navede tudi v programih dela po sekcijah, da bi 
dobro delo posameznih sekcij lahko še dodatno stimulirali. 
 
Nadzor se je izvajal na 5. redni seji NO dne 7.5.2008 in po pooblastilu s strani predsednice 
NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
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2.4. Poročilo o izvedenem  nadzoru št. 4 : 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO SV. JURIJ, Jurovski Dol 
   
Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
 
• NO daje pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju ŠD Sv. Jurij za leto 2007.  
NO ugotavlja, da so bila društvu dodeljena občinska sredstva za realizacijo programov 
Športnega društva Sv. Jurij porabljena  namensko in gospodarno, v okvirih finančnega 
načrta, 
 
NO meni, da ŠD Sv. Jurij deluje razmeroma dobro, vse večja je množičnost po različnih 
športnih disciplinah. ŠD ima nad 60 rednih članov, ki plačujejo članarino, otroci oz. 
mladoletni so članarine oproščeni.  
 
ŠD Sv. Jurij ima 6 selekcij nogometa – za dečke starosti 10, 12, 14 let, za kadete, mladince in 
člane. Izvajajo še druge programe športa, zlasti odbojko za ženske ter tenis za ženske in 
moške. Najvišji strošek društva predstavljajo sodniški stroški. 
 
NO pa je društvo opozoril tudi na nekatere zaznane pomanjkljivosti, ki jih je potrebno 
odpraviti že v 2008. Kritičen je bil zlasti glede obračuna  in  izplačil sodniških stroškov. NO 
namreč meni, da bi to moralo biti urejeno bolje, kljub po pojasnilu predsednika ustaljenim 
obrazcem nogometne zveze. NO PREDLAGA vodstvu kluba, da ta v prihodnje poskrbi za 
več natančnosti pri obračunih sodniških in delegatskih stroškov za posamezno izvedeno 
tekmo, z navedbo cenika in z obveznimi podpisi prejemnikov gotovine po cenikih zveze za 
posamezne selekcije, kar v formularjih ni bilo izpolnjeno. Manjka navedba ustreznih pravnih 
podlag.                            
Finančni načrt ŠD je za leto 2007 predvideval skupno 17.000,00EUR potrebnih sredstev za 
izvedbo zastavljenega programa dela. ŠD je s strani občine v letu 2007 prejelo sofinanciranje 
po donatorski pogodbi v višini 6.260,00 EUR. Razliko potrebnih sredstev za izvedbo 
programov je ŠD po navedbah predsednika zbralo s članarinami in ob pomoči sponzorjev. 
  
Nadzor se je izvajal na 5. redni seji NO dne 7.5.2008 in po pooblastilu s strani predsednice 
NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
 
 
2.5. Poročilo o izvedenem nadzoru št. 5 

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO,  Jurovski Dol 

 
Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
• NO daje pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju PGD Sv. Jurij za leto 2007.  
NO meni, da so bila društvu dodeljena občinska sredstva porabljena  namensko in  zelo 
gospodarno, v okvirih finančnega načrta.  Pohvalno je, da so člani društva  z lastnim 
prostovoljnim delom,  z minimalnimi stroški – samo stroški materiala, prostore PGD 
sami  tudi zelo lepo adaptirali. 
 
Predmet nadzora se je zlasti nanašal na pregled finančnega poslovanja proračunskega 
uporabnika; pregled pravilnosti postopkov, programov, prejetih in porabljenih finančnih 
sredstev, tudi izvedenih investicijskih del. 
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Iz pregledane dokumentacije,  je bilo razbrati: 
V proračunu za leto 2007 je bilo na temelju gornjih pravnih osnov  na kontu za požarno 
varnost skupno rezervirano 16.854 EUR-ov proračunskih sredstev, dejansko porabljenih 
11.348 EUR, od tega za sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.150,59 EUR, za sofinanciranje 
delovanja  PGD Sv. Jurij porabljenih 5.281,74 EUR: 5.100 EUR izplačanih kot transfer 
društvu po  Aneksu št. 2 k pogodbi o financiranju JGS za 2007- v dveh enakih obrokih, v 
sept. in nov. 2007 in dodatno še za  materialne  stroške in storitve 181,74 EUR za zdravniške 
preglede gasilcev. Društvo je prejeta sredstva koristilo po planu,  za nujne materialne stroške 
v višini 7.313,08 EUR (vzdrževanje vozil in opreme, orodja in oprema, gorivo za vozila, 
kurilno olje) in dodatno tudi še nabavilo gradbeni material  v vrednosti 4.421,68 EUR za 
investicijsko vzdrževanje gasilskega doma (keramika, kopalniška oprema, vodovodni material 
in material za centralno ogrevanje, material za kuhinjsko opremo). Navedeni znesek v letu 
2007 ni bil nakazan iz proračuna, temveč iz drugih prihodkov PGD (članarine, nujni prevozi 
vode občanom, najemnine itd.). V veljavnem proračunu je bilo sicer planirano 3.156,26 EUR 
kot investicijski transfer, vendar sredstva  v 2007 društvu niso bila nakazana.  
Sredstva se sporazumno z vodstvom PGD Sv. Jurij prenesejo v leto 2008 za namene nakupa 
novega gasilskega vozila. 
 
Dodatno je v skladu z aneksom št.1 k pogodbi o sofinanciranju javne gasilske službe iz 
sredstev požarne takse (ZVP) za leto 2007 bilo planiranih še 2.504 EUR, društvo pa je 
dejansko iz proračuna prejelo 1.916 EUR teh namenskih sredstev. Sredstva so se koristila 
namensko, za opremljanje gasilcev – operativcev, v skladu z ZVP. Iz  predloženih računov in 
poročila izhaja  nakup razne  specialne opreme iz sredstev požarne takse v  skupnem znesku 
2.985,83 EUR. Razlika naj bi se po izjavi predsednika društva kompenzirala iz sredstev 
požarne takse za leto 2008. 
Del sredstev je za svoje delovanje PGD zbral še z donatorskimi akcijami kot raznos 
koledarjev PGD in s storitvami prevoza vode do gospodinjstev, tudi z zbiranjem članarine od 
članov.  PGD ima cca. 100 članov, od tega 70 polnoletnih, ki po navedbah predsednika 
plačujejo članarino v višini 10 EUR po članu.  
 
PGD je lastnik gasilskega doma, ki ga je občina Lenart nanj prenesla v letu 2006. V gasilskem 
domu se nahajata tudi dve stanovanji, eno je  enosobno lastniško stanovanje, drugo enosobno 
stanovanje je  najemniško in najemnik plačuje društvu najemnino. Lastnik in najemnik   sta  
soudeležena pri  stroških vzdrževanja . 
 
NO je v prostorih gasilskega doma tudi fizično pregledal/ocenil količino kupljenega 
materiala za investicijsko vzdrževanje zgradbe gasilskega doma  po računih in navedbah v 
poročilu in ugotovil, da se stanje v celoti ujema. Dodatno je nadzor pokazal, da je PGD 
navedeni investicijski vložek še dodatno oplemenitilo s prostovoljnim delom članov društva, 
ki so investicijska dela izvedli sami, brez vsakih stroškov za vgradnjo (polaganje ploščic na 
stopnišču, hodniku, kuhinji, sanitarijah, montaža sanitarne keramike, montaža kuhinje, 
beljenje…), vse na prostovoljni bazi in s tem bistveno zmanjšalo višino investicije v objekt. 
NO se je na samem mestu vgradnje prepričal, da so dela izvedena kvalitetno. 
 
Nadzor se je izvajal v okviru 5. redne seje NO dne 7.5.2008  in 22.7.2008 (nadaljevanje 
seje) ter po pooblastilu s strani predsednice NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega 
poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
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2.6. Poročilo o izvedenem nadzoru št. 6 
 
NADZOR PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH – PODROČJE TEKOČIH TRANSFERJEV DRUŠTVOM   
 

Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
• NO je na področju tekočih transferjev društvom zaznal nekaj pomanjkljivosti,  opozoril 

nanje v toku nadzora in po razgovoru z občinsko upravo bodo vse pomanjkljivosti 
odpravljene.  Zato NO po soglasni presoji daje pozitivno mnenje k poslovanju občine 
v delu tekočih transferjev društvom za leto 2007.                                              

Predmet nadzora se je nanašal na pregled finančnega poslovanja izbranih društev kot 
proračunskih uporabnikov, zlasti na  pregled postopkov, programov, dodeljenih in 
porabljenih finančnih sredstev  
 
NO pa zlasti poudarja, da je občina v skladu z zakonodajo dolžna sofinancirati 
programe društev, torej njihove aktivnosti, ne pa društva kot taka.  
 
 
PRIPOROČILA IN PREDLOGI: 
Občinska uprava mora področje dodeljevanja sredstev društvom še nekoliko dodelati, da bodo 
postopki v celoti izvedeni v skladu s slovensko zakonodajo. Pri tem je potrebno upoštevati: 
 

- Da je v skladu z zakonodajo (ZJF, 2. odstavek 53. člena, ZUJIK, čl. 100-120 in 
drugo),  temelj za izplačila transferjev društvom  je javni poziv ali javni razpis. 

- Javni poziv ali javni razpis  je potrebno izvesti rokovno pravočasno pred predlogom 
proračuna za naslednje proračunsko leto, da bodo društva lahko enakopravno 
kandidirala za dodelitev občinskih sredstev na osnovi vnaprej določenih pogojev in 
meril s kakovostno izdelanimi in finančno ovrednotenimi programi delovanja za 
naslednje leto (npr.  v oktobru). 

- Zneski morajo biti jasno prikazani v finančnem načrtu društva oz. v ovrednotenem 
programu dela. 

- NO meni, da niti ni nujna objava v uradnem listu, občina naj zagotovi javnost 
postopkov vsaj preko objave javnega  poziva ali razpisa na svoji spletni strani in 
oglasni deski. Če meni da je potrebno, naj na to predsednike društev vsaj še telefonsko 
dodatno opozori. 

- V objavi javnega poziva ali razpisa morajo biti v skladu z zakonodajo navedeni 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati  prejemnik in NO predlaga, da se objavijo konkretna 
merila za ocenjevanje. 

- Za izplačilo transferja društvu mora biti predhodno  izdana odločba/pogodba, v kateri 
morajo biti navedene pravne podlage in kjer mora biti jasno razvidno koliko sredstev 
namenja občina za financiranje ali sofinanciranje določenih programov in pod 
kakšnimi pogoji.  

- Pogodba opredeljuje obveze društva za izvedbo programov/projektov ter obveze 
občine glede izplačila transferjev za opravljeno delo. Pogodba mora biti skladna z 
javnim razpisom oz. pozivom, sestavljena v  skladu z zahtevami zakonodaje .   

      V pogodbi je potrebno še dodatno opredeliti, če bo podpora delovanja društvu    
      morebiti zajela tudi še npr. plačilo materialnih stroškov s  strani občine direktno ipd., 
      kar je trenutno urejeno pomanjkljivo. 
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- Občina Sv. Jurij v Slov. gor. še nima izdelanih meril, po katerih bi vrednotila 
delovanja različnih društev oz. njihovo delovanje/uspešnost spravila na skupni 
imenovalec, da bi bila občinska sredstva dodeljena čimbolj pravično. Priporočamo, da 
se razmisli o točkovanju po kriterijih za številčnost članstva, številu prireditev, obisku 
prireditev, lokalno delovanje ali širše, tekmovanja v občini ali izven itd.    

  
Že v letu 2008 naj bi se po dogovoru z obč. upravo odpravile vse  nedorečenosti in 
pomanjkljivosti. 
  
Nadzor se je izvajal v okviru 6. redne seje NO dne 26.6.2008   in po pooblastilu s strani 
predsednice NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in 
občinski upravi. 
 
 
2.7. Poročilo o izvedenem nadzoru št. 7 
 
NADZOR NAD PRORAČUNSKO POSTAVKO »VRAČILA VLAGANJ V 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE« 
 

Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
NO  daje pozitivno mnenje k izvedbi postopkov in k finančnemu poslovanju občine po 
kontu 401405 . V nadzoru je bilo ugotovljeno, da so postopki vračila sredstev občanom 
občine Sv. Jurij, ki so jih v preteklosti vložili v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na 
območju občine Sv. Jurij  potekali v skladu s pravnimi podlagami,  pravilno, skrbno in 
gospodarno.  
 
Končnih upravičencev za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je v Občini Sv. Jurij 
bilo 302,  bili so javno objavljeni na seznamu na internetni strani in na oglasni deski občine. 
Ker pa Sklep o vračilu vlaganj v JTO v drugem odstavku drugega člena določa, da se lahko 
seznam vlagateljev dopolni in sicer najkasneje do 25.12.2008, v primeru, če vlagatelji iz 
objektivih razlogov niso mogli vložiti zahtevka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje pravočasno in posledično niso bili na seznamu. Tako  so nekatere vloge prispele in 
bile tudi vključene še naknadno, oz. je do sedaj na občino prispelo skupaj 316 vlog. Dve vlogi 
sta še v reševanju, saj še po umrlih upravičencih ni bil dokončan postopek dedovanja.  314 
upravičencem so bila sredstva nakazana na transakcijske račune na podlagi sklenjene 
poravnave, med občino in končnim upravičencem. 
 
Člani NO  po pregledu predmetne dokumentacije menijo, da je Občina Sv. Jurij vse 
postopke izpeljala vzorno in zasluži za izvedeno vso pohvalo.  Občanom občine Sv. Jurij 
so kot prvi občini  bila vložena sredstva v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja vrnjena  v 
vrednosti 1.045,00 EUR po upravičencu. 
 
Nadzor se je izvajal v okviru 7. redne seje dne 25.09.2008 in po pooblastilu s strani 
predsednice NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in 
občinski upravi. 
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2.8. Poročilo o izvedenem nadzoru št. 8 
 

NADZOR NAD INVESTICIJO: MODERNIZACIJA IN 
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE (Jurovski Dol - Malna –  

Zg. Gasteraj) IN JAVNE POTI (Malna - Jurjevski Dol)  
 

Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
NO za leto 2007 daje pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju občine v okviru konta 
401304 -modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Jurovski Dol - Malna - Zg. Gasteraj in javne 
poti Malna - Jurjevski Dol. 
 
V okviru nadzora  prorač. postavke 401304: Modernizacija in rekonstrukcija cest (2007), je 
nadzorni odbor opravil nadzor nad namenskostjo, smotrnostjo in gospodarnostjo porabe 
proračunskih sredstev za namene investicije v prenovo občinskih cest in javnih poti.  
Postopki izvedbe po Zakonu o javnem naročanju so bili vodeni pravilno, izbor je potekal brez 
zapletov. Izbran je bil najugodnejši ponudnik. Kršitev ni bilo zaznati. 
 
Vendar pa je sam nadzor ugotovil tudi nekatere pomanjkljivosti,  ki  se jim je pri 
naslednjih investicijah potrebno izogniti: 

o Vsa dela niso bila pravočasno planirana in predvidena v projektni 
dokumentaciji, za kar so se kasneje sklepali aneksi z istim izvajalcem, vendar 
mimo konkuriranja v okviru javnega razpisa.  

o Prvotno predvidena proračunska sredstva  za modernizacijo in rekonstrukcijo 
cest v proračunu 2007 –konto 401304 so od 183.467,00 EUR narasla na 
331.597,71 EUR, kar je  za 180,71%, in za kar je bil potreben rebalans 
proračuna. Dodatno se je plačilo zneska v višini 27.315,27 EUR za JP preneslo 
v proračunsko leto 2008. 

o Sama investicija v LC in JP je skupno znašala 223.051,02 EUR, skupaj z 
vsemi aneksi in DDV, tudi nekaterimi dodatnimi deli v JD. 

o Izvajalec ni upošteval mnenja krajanov na terenu, v smislu, da bi preveril 
opozorila krajanov, da v delu kasnejšega plazu  obstaja nevarnost premikanja 
tal zaradi notranjih voda.  Tega mnenja ni upoštevala niti občinska uprava. 

o NO meni, da je bil gradbeni nadzor na terenu  zelo verjetno pomanjkljiv. 
Pogodba z nadzornikom naj v prihodnje dodatno opozori  na odgovornost 
nadzornika za kvaliteto gradnje in sankcije, tudi odškodninske, v primeru  
napak, ki bi jih bilo v primeru ustreznega nadzora mogoče preprečiti. 

o Predložena gradbena dokumentacija – gradbeni dnevniki,  po mnenju nadzora 
ni bila vodena dovolj skrbno. V prihodnje je potrebno ZAHTEVATI  dnevno 
količinsko evidentiranje vgrajenih materialov. 

o Potuhe izvajalcu v primeru površnega vodenja dokumentacije  ali slabo 
opravljenih del so zelo slaba rešitev  in kažejo na slab  notranji nadzor. 

o Med nadzorom je bilo ugotovljeno, da menica za vnovčenje  garancij  po 
pogodbi ni bila predana občini. Po urgenci občinske uprave v času nadzora, je  
izvajalec (CPM) le dostavil menico NKBM na občino naknadno, še v času 15 
dnevnega roka za ugovor nadzorovane osebe. Menica je bila posredovana na 
vpogled NO. 
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PRIPOROČILA IN PREDLOGI  NADZOROVANI OSEBI: 
 
Investicije se naj v prihodnjih letih planirajo skrbneje, v realnih proračunskih okvirih. Prenos 
plačila v proračun naslednjega leta, mora biti predhodno načrtovan. V 1. točki 89. člena ZJN 
so določena pravila da vrednost dodatnih del ne sme presegati 50% glavnega naročila, kar v 
nadzorovanem primeru sicer še  ni bilo preseženo ( dodatna dela 38,14%). NO pa meni, da je 
v prihodnje potrebno kljub morebitnim dodatnim posegom te vrednosti obdržati v do največ 
+15%. Nesprejemljivo je po tem, ko izvajalec na javnem razpisu konkurira in pridobi 
delo z nizkimi cenami, v nadaljevanju pristajati na sklepanje aneksov za dodatna dela.  
Pogodba z nadzornim inženirjem naj v prihodnje jasno opozori tudi na odgovornost  za 
kvaliteto gradnje in sankcije, tudi odškodninske, v primeru  napak, ki bi jih bilo v 
primeru ustreznega nadzora mogoče preprečiti.  
 
NO predlaga, da občinska uprava  pri naslednjih investicijah na terenu  v nadzor vključi  
tudi krajane, morda preko ustanovitve gradbenega odbora  ali razmisli o drugi  vrsti  
dogovora s krajani ( motivirati krajane za stalni fizični nadzor v času gradnje), saj so ti 
prvi zainteresirani, da se ceste v njihovem okolju zgradijo kvalitetno.  
 
Glede plaza: NO ocenjuje, da  verjetnost krivde ni le na strani izvajalca, verjetno je krivda 
porazdeljena (naročnik, projektant, izvajalec gradbenih del, nadzor), oziroma tudi posledica 
višje sile. Zato je občina pravilno prijavila škodo po neurju na RS in naj bi del škode dobila 
povrnjene iz tega naslova, del od zavarovalnice, ostalo očitno namerava poravnati sama.  
 
Po mnenju NO pa bi bila primernejša rešitev,  da se  izgubljena razlika v škodi deli, 
zlasti tudi z izvajalcem, saj kljub nekaterim  olajševalnim okolnostim, izvajalec po mnenju 
NO nosi svoj del odgovornosti  za ne dovolj strokovno izvedbo (glej 9. člen pogodbe). 
Namreč, če bi izvajalec nujna dodatna dela odvodnjavanja iz notranjosti izvedel  pravilno, v 
potrebni fazi gradnje v letu 2007, bi se stroški investicije zaradi nujnih dodatnih del  povečali 
za največ 6000 EUR in ne za 43.737,25 EUR, kolikor so naknadno predvideni stroški sanacije 
po predračunu CPM. 
 
Občinska uprava v prihodnje tudi mora vztrajati na predložitvi  garancije za 
uveljavljanje škode v primeru nekvalitetne izgradnje v trenutku podpisa pogodbe z 
izvajalcem in še pred pričetkom del oz. si  napake v tem delu v prihodnje ne sme 
dovoliti.  Zato je NO vztrajal na naknadni pridobitvi menice, kar je bila pogodbena obveza 
izvajalca, saj do podobnega dogodka lahko pride tudi  še na katerem drugem delu istega  
cestišča  v roku 4. let, kolikor znaša garancija za kvaliteto izvedenih del  za pogodbi. 
 
NO  meni, da bi bilo v prihodnje primerneje pridobiti še  zunanje pravno mnenje, ne pa  
pristajati na izsiljevanja izvajalcev. 
 
V letu 2007 se je občina Sv. Jurij izločila iz občine Sv. Jurij in nekaj težav v vezi kvalitete 
predhodnega planiranja še izhaja  iz tega dejstva. Vendar se pri naslednjih investicijah 
morajo odpraviti vse  navedene pomanjkljivosti. 
  
Nadzor se je izvajal v okviru 8. redne seje dne 25.09.2008 in s strani predsednice NO tudi v 
nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
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2.9. Poročilo o izvedenem nadzoru št. 9 
 

TURISTIČNO DRUŠTVO DEDIŠČINA,  Jurovski Dol 
 

Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
• NO daje pozitivno mnenje k izvedbi programov in k finančnemu poslovanju TD 

Dediščina za leto 2007. NO meni, da so bila društvu dodeljena občinska sredstva 
porabljena v okvirih finančnega načrta,  namensko in gospodarno, za predvidene 
programe Jurijevo 2007 in Žetev 2007.   

 
NO je tekom nadzora pregledal naslednjo dokumentacijo: 
 

1. Zaključni račun Občine Sv. Jurij v Slov. gor., področje transferjev 
2. Donatorski pogodbi za dodelitev sredstev TD Dediščina 
3. Finančni načrt društva TD Dediščina za leto 2007 
1. Poslovno poročilo društva za leto 2007 
2. Račune in fakture  
3. Bilanco stanja in uspeha za 2007 (AJPES) 
4. Program delavnic iz slame- Žetev 07  
5. Vsebinsko poročilo posredovano občini in finančno poročilo o izvedbi žetve 07 
6. Kumulativni promet po mesecih in stanje TR v ABANKI v l. 2007 

 
Društvo je v skladu s finančnim načrtom društva  za izvedbo programov za leto 2007  po prvi 
donatorski pogodbi s strani občine prejelo sredstva za sofinanciranje v višini 2.100 EUR za 
izvedbo programa Jurjevo 2007 in po drugi pogodbi še 1.000,00 EUR za izvedbo programa 
Žetev 2007. Predsednica društva je predložila dokazila o plačilu stroškov v skupni višini 
3.155,03 EUR.   
Iz poslovnega poročila društva izhaja, da je bil zastavljen program izveden v celoti. 
Po pregledu prejetih fotokopij finančne in druge  dokumentacije (račune, blagajniške zapiske,  
bančni izpiski gotovine, pogodbe …), ni ugotovil nepravilnosti. 
 
Iz prejete dokumentacije pa ni bilo mogoče razbrati, kako številčno je društvo, koliko ima  
vključenih aktivnih članov in drugo.  NO predlaga, da se število članov v prihodnje navede v 
planu oz. v programih dela društva.  
 
Nadzor se je izvedel v okviru  9. nadzorne seje dne 16.12.2008 in po pooblastilu s strani 
predsednice NO tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in 
občinski upravi. 
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2.10. Poročilo o opravljenem nadzoru št. 10 
 
»LETNI NADZOR RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM NEPREMIČNIM 

IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2008« 
 

Izrek mnenja o poslovanju nadzorovane osebe: 
•  NO daje pozitivno mnenje po pregledu razpolaganja z nepremičnim in premičnim 

premoženjem Občine Sv. Jurij v letu 2008 
Postopki so bili izvedeni pravilno in zakonito, s pripombo, ki se nanaša na potrebo po še 
bolj  gospodarnem ravnanju pri nakupih ali  prodajah občinskega premoženja v 
prihodnje, kadarkoli je to mogoče.   
UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:  

 
Spremembe glede občinskega nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2008 so bile 
naslednje: prodaja stanovanja, nakup zemljišča, pridobitev zemljišča od Sklada kmetijskih 
zemljišč, nakup avtomobila. 
 
• PRODAJA STANOVANJA v bloku,  Jurovski Dol št.7, KO Jurovski Dol, z.k. vložek št. 

413/6, stanovanje velikosti 34,51 m2, vseh bremen prosto, blok zgrajen leta 1966, 
najemnica Milena Srnko od leta 1992.  

 
Stanovanje je bilo prodano 9.6.2008 dotedanji najemnici po ceni 16.300,00 EUR, kar je  
ocenjena vrednost stanovanja  po cenitvenem poročilu, ki ga je izdelala sodna cenilka 
gradbene stroke, mag. Vera Damjan Bele. Občina je kupki  izdala zemljiškoknjižno dovolilo  
dne 3.12.2008, ko je bila izplačana kupnina v celoti. 
Ker se prodajna cena (472,32 EUR/m2) na prvi pogled zdi nizka, je pooblaščena nadzornica  
natančno pregledala cenitveno poročilo. Namen cenitvenega poročila je naročniku priskrbeti 
informacijo o vrednosti nepremičnine. Stanovanje je staro  42 let,  cenilka je v dogovoru z 
občino v cenitvi  upoštevala prvotno stanje opreme stanovanja, saj je izboljšave v stanovanju 
izvedla v lastnem strošku, ob soglasju občine. Prodajna cena pa je ne glede na vrednost 
cenitve v končni fazi odvisna od pogajalskih sposobnosti prodajalca in kupca, saj ocenjena 
vrednost ni obvezujoča za sklenitev pogodbe. Kakšne posebne okoliščine pri prodaji 
nadzorniku  niso poznane. NO pa meni, da bi občina lahko ravnala  bolj gospodarno, vsaj 
tako, da bi k cenitveni vrednosti  stanovanja ob podobnih prodajah v prihodnje k 
cenitveni vrednosti prištela vsaj še vse dejansko nastale stroške, kar se predlaga za v 
prihodnje.  
 
• NAKUP ZEMLJIŠČA, parc. št. 21/11 in 23/25 
 
Odkup zemljišč parc. št. 21/11 in 23/25, obe k.o. Jurovski Dol, v skupni izmeri 551 m2, kar je 
glede na ceno 23,00 € na m2 zneslo 12.673,00 €.  Zemljišči se nahajata v ureditvenem 
območju naselja. Navedeni zemljišči sta bili zapisani v Programu prodaje za leto 2008, in 
sicer sta takrat predstavljali še parc. št. 21/1 in parc. št. 23/12, obe k.o. Jurovski Dol, a sta bili 
obe, z odločbo Geodetske uprave Maribor ukinjeni, na istem območju pa so bile z isto 
odločbo določene nove parc. št., med katerimi sta tudi zemljišči, ki ju je občina kupila.  
Istočasno pa je bila z isto lastnico sklenjena Pogodba za brezplačni prenos zemljišča  parc. Št. 
21/7, v izmeri 1169 m2 na Občino Sv. Jurij. Navedeno zemljišče ima status javnega dobra in  
je predvideno za cesto v območju stanovanjske gradnje. 
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V postopku nadzora je bil pregledan celotni spis dokumentacije in ni bilo zaznati 
nepravilnosti v postopkih .  
Pripomba oz. priporočilo nadzora pa se nanaša na potrebo maksimiranja gospodarnosti 
pri nadaljnji prodaji kupljenega premoženja v prihodnje. 
 
 

• PRIDOBITEV ZEMLJIŠČA PARC. ŠTEV. 580/1 KO JUROVSKI DOL OD 
SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

 
Občina je na podlagi Pogodbe o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč od Republike 
Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, brezplačno pridobila zemljišče parc št. 
580/1, k.o. Jurovski Dol, v velikosti 7.275 m2. Navedena nepremičnina je pridobljena v skladu 
s 5. točko 57. čl. Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/200), ki določa, da nezazidana 
stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi sestavinami občinskega družbenega plana za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega 
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 2000 namenjena za graditev objektov in so bila 
do 10. 3. 1993, družbena lastnina in zemljišča, ki jih je občina s sprejemom novega 
prostorskega izvedbenega akta, usklajenega z obveznimi republiškimi izhodišči, namenila za 
graditev objektov, postanejo last občine na območju katere ležijo. Občina Sv. Jurij v Slov. 
goricah je po podpisu pogodbe s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, na sodišče v Lenartu posredovala zemljiškoknjižni predlog, na podlagi katerega je 
sodišče tudi izdalo sklep o vpisu lastninske pravice na občino.  
 
V postopku nadzora je bil pregledan celotni spis dokumentacije in ni bilo zaznanih 
nepravilnosti .  
Čestitke občinski upravi za opravljeno delo. 
 

• NAKUP AVTOMOBILA 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila dne 09.05.2008 in 
jo je povzročil tuj državljan, v kateri je bila škoda glede na tržno vrednost vozila Fiat Uno 1,0 
letnik 2000 in velikost poškodb obračunana kot »totalka«, od Zavarovalnice Triglav d.d., po 
podpisani poravnalni ponudbi, prejela znesek 1.792,47 €. Zaradi narave dela v Občinski 
upravi, je občina potrebovala nadomestni avtomobil. Odločila se je za nakup rabljenega 
avtomobila  Renault Clio, letnik 1995, za ceno 1.009,40 € in je z nakupom zelo zadovoljna.  
 
Same številke kažejo na gospodaren nakup novega avtomobila.  Nepravilnosti ni bilo. 
 
Nadzor se je izvedel v okviru  9. nadzorne seje dne 16.12.2008 in s strani predsednice NO 
tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
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2.11. Poročilo o opravljenem nadzoru št. 11   
 

OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA PRORAČUNA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2009 

 
Izrek mnenja: 
NO daje soglasje k predlogu proračuna za leto 2009. 
 
V predlogu proračuna za 2009 je načrtovanih  3.185.579,00 EUR prihodkov in  3.640.550,00 
EUR odhodkov. Planirani proračunski primanjkljaj znaša - 454.971,00 EUR Naj bi se pokril 
iz ostanka sredstev iz preteklega leta in z zadolževanjem v višini 397.000,00 EUR, kar je v 
mejah zakonitega in sprejemljivega.  
 
Proračun je močno investicijsko naravnan. Trije glavni projekti v katere se bo stekal večji del  
investicijskega denarja, naj bi bili v letu 2009 pokriti  iz evropskih sredstev v višini 771.000 
EUR. Za dva projekta od navedenih treh, so sredstva znana, odobritev tretjega je v toku. Večji 
planirani investicijski projekti občine za 2009 so tudi še sofinanciranje nakupa gasilskega 
avtomobila, izdelava vpadnih tabel in drugo. 
 
Zaradi pričakovane recesije v letu 2009, pa bo proračun občine v letu 2009 vzdržen le, če  
bodo državna sredstva za potrebe občine pritekala ročno, oziroma vsaj ne s prevelikim 
zamikom. Za leto 2009 je v proračunu planiranih nad 1 mio EUR več prihodkov kot v 2008, 
deloma zaradi še neporavnanih obveznosti države iz 2008, ter planiranih  771.212,00 EUR 
transfernih prihodkov, pričakovanih iz državnega proračuna EU za kohezijsko politiko.  Pogoj 
za pridobitev teh EU sredstev bodo korektno in pravočasno izvedeni planirani investicijski 
projekti.  
 
Občinska uprava je seveda dolžna sprotno tekoče izvajati vse postopke in naloge, da bodo za 
realizacijo na prihodkovni strani pravočasno izpolnjene  vse obveznosti občine po posameznih 
projektih in tudi sicer. NO še posebno opozarja občinsko upravo, da zelo pazi pri realizaciji 
programov, da se predvideni odhodki v fazah izvedbe investic. projektov in drugih odhodkov 
občine, ne bi bistveno povečali glede na predvideno višino in predviden obseg del, saj bi to 
sicer lahko bilo zelo slabo za realizacijo programov v 2009 in še bolj za naslednja leta.  
Na področju planiranih odhodkov je za leto 2009 planiranih cca 773.000 EUR več odhodkov 
kot predhodno leto ( 2.861.392,00 EUR : 3.640.550,00 EUR), ki so planirani kot investicijski 
odhodki. 
 
Nadzor se je izvedel v okviru  9. nadzorne seje dne 16.12.2008 in s strani predsednice NO 
tudi v nadaljevanju, do predaje končnega poročila nadzorovani osebi in občinski upravi. 
 
 
                                                     
                                                                                                           Predsednica NO 
                                                                                                           Hermina Križovnik 
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                                                               4. 
 
 

 
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU 

PRORAČUNA OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2008 
 

 
 

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon. 
 
 

 
 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007) in 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št 94/2007-UPB-2, 94/2008, 76/2008, 100/2008), ter 
98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji ___ redni seji, dne ______________ sprejel Odlok o zaključnem računu 
proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je predlagan. 
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 I UVOD 
 
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2008 je bil sprejet na 10. 
redni seji Občinskega sveta, dne 20.12.2007 in objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije (v nadaljevanju MUV) številka 36/2007.  
 
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je bil sprejet na 13. 
redni seji Občinskega sveta, dne 17.07.2008, in objavljen v MUV (17/2008), drugi rebalans 
Občine Sv. Jurij (MUV št. 30/2008) pa je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta, 
04.12.2008. 
 
V proračunu in spremembah proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili planirani vsi 
predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2008. Sprejeti proračun je temeljni dokument delovanja občine. V 
tem dokumentu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja 
posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih 
področjih. 
 
Po preteku poslovnega leta mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna. Pravne 
podlage za pripravo zaključnega računa so: 
− tretji odstavek 62. člena in 96.-99. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 

79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 
14/2002-ZSPDPO, 109/2008), 

− Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 12/2001, 10/2006, 8/2007), 

− 21. in 51. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C), 
− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003 in 126/2004, 10/2006, 
8/2007), 

− 102. člen Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007). 
 
Definicija zaključnega računa proračuna (96. člen ZJF): ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun zajema tudi 
obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter 
pojasnilo odstopanj od plana. 
 
Neposredni uporabniki proračuna moramo predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko 
in poslovno poročilo, na AJPES do zadnjega dneva v mesecu februarju tekoče leto. Na osnovi 
računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil 
predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 in ga bo 
do 31.03.2009 predložil na Ministrstvo za finance. 
 
Župan daje predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v sprejem 
Občinskemu svetu na 17. redno sejo Občinskega sveta, dne 12.03.2009. O sprejemu 
Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za finance, najkasneje v 30 dneh po 
njegovem sprejemu. 
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007) in 
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št 94/2007-UPB-2, 94/2008, 76/2008, 
100/2008), ter 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne ______________ sprejel 
 
 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 

2008 
 

1. člen 
 

Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 izkazuje: 
 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
konto naziv v € 
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.171.785 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.466.440 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.325.928 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.196.248 
703 Davki na premoženje 63.168 
704 Domači davki na blago in storitve 66.512 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 140.512 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 18.140 
711 Takse in pristojbine 225 
712 Denarne kazni 368 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.102 
714 Drugi nedavčni prihodki 83.678 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 16.300 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 16.300 
73 PREJETE DONACIJE 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 689.045 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 
689.045 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.878.591 
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 514.995 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 76.268 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 12.434 
402 Izdatki za blago in storitve 399.786 
403 Plačila domačih obresti 20.019 
409 Sredstva, izločena v rezerve 6.488 
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 758.226 
410 Subvencije 7.506 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 569.271 
412 Transferi neprofit. organizacijam in ustanovam 39.226 
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413 Drugi tekoči domači transferi 142.223 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.579.053 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.579.053 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 26.316 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 8.000 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 18.316 
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  

(I-II) 
- 706.805 

   
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 

0 

VII SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ), 
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I+IV)-(II+V) 

- 706.805 

 
C RAČUN FINANCIRANJA 

VIII ZADOLŽEVANJE (500) 600.000 
50 Domače zadolževanje 600.000 
IX ODPLAČILO DOLGA (550) 0 
55 Odplačilo dolga 0 
X NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 600.000 
XI POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (III+VI+X)=(I+IV+VIII)-(II+V+IX) 
-106.805 

 Stanje sredstev na računih 31.12.2008 108.412 
 

3. člen 

Ostanek sredstev na računih konec leta 2008 v višini 108.411,52 € se vključijo v proračun 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009. 

 

4. člen 

Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, računa finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka. 

 

5. člen 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

Številka: 410-8/2009                                                                                 

Datum: 12.03.2009                                                                                                       Župan  

Peter Škrlec 
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II. POSLOVNO POROČILO OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2008 

 

2.1 OSNOVNI PODATKI O OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 

 
 
 
NAZIV: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
NASLOV: Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol 
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 
MATIČNA ŠTEVILKA: 2242877 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI58481435 
ŠTEV. PROR. UPORABNIKA: 77097 
PODRAČUN PRI UJP: 01410-0100021040 
EZR: 01410-7777000098 
TEL: 02/729-52-50, FAX: 02/729-52-55 
www.obcinajurij.si, e-mail: obcina@obcinajurij.si 
 
Gledano z geografskega vidika zavzema Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah skrajni 
vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. Območje občine leži na obrobju Pesniške doline, med 
rekama Pesnico in Ščavnico. Površina znaša 34 km2 na kateri živi 2.217 prebivalcev v 599 
gospodinjstvih. Je demografsko manj razvito območje, saj je delež starejšega kmečkega 
prebivalstva več kot 30%.  
 
Občino sestavlja 8 naselij in zaselkov, med katerimi izstopa občinsko središče Jurovski Dol, 
ki je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja.  
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, 
ki ga je sprejel Državni zbor decembra 1993 (Ur.l. RS 94/07–UPB-2) in Zakona o 
referendumu za ustanovitev občin (Ur.l. RS 44/96, 28/01 in 72/05). Občina Sv. Jurij v Slov. 
goricah je bila do lokalnih volitev leta 2006 ena izmed krajevnih skupnosti občine Lenart. 
Samostojna občina je bila ustanovljena z referendumom leta 2006, s samostojnim 
poslovanjem pa je pričela 1.7.2007. Statut Občine Sv. Jurij je bil sprejet na seji občinskega 
sveta dne 18.01.2007. 
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V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v JVIZ in 
VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, pod okriljem le-te deluje tudi vrtec s tremi oddelki. 
Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v bližnjem Lenartu s sodobnim zdravstvenim 
domom, katerega soustanoviteljica je naša občina, ob katerem je tudi lekarna. Za požarno 
varnost skrbi Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Jurij. 
 
 
2.2 ORGANI OBČINE 
 
V skladu z zakonom in statutom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so organi občine: 
 
Občinski svet: je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje 8 članov: Andrejč Alojz, Črnčec Branko, Črnčec Roman, Dajčman 
Ludvik, Korošec Drago, Nudl Gregor, Simonič Dejan in Šauperl Marija. 
 
Župan predstavlja in zastopa občino. Izvolijo ga državljani Republike Slovenije, ki imajo 
stalno prebivališče v naši občini.  Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Peter Škrlec, ki 
funkcijo župana opravlja nepoklicno. 
 
Podžupan: Gregor Nudl je bil imenovan za pomoč pri delu župana. Imenoval ga je župan. 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 3 člane, ki jih je 
imenoval Občinski svet: predsednica Hermina Križovnik, Jože Škrlec in Milan Zorec. 
 
Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je 
imenoval naslednje odbore, ki imajo po pet članov: 

− KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
Nudl Gregor, predsednik in člani: Andrejč Alojz,  Črnčec Branko,  Črnčec Roman in 
Simonič Dejan 

− STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA Šauperl Marija predsednica in člani: Andrejč 
Alojz, Bauman Simona, Nudl Gregor in Simonič Dejan. 

− ODBOR ZA KOMUNALNO IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, 
VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA  Korošec Drago predsednik in 
člani: Andrejč Alojz, Črnčec Branko, Senekovič Marjan in Verbošt Janez. 

− ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN FINANCE predsednik Simonič 
Dejan, člani: Bukvič Darko, Dajčman Ludvik, Korošec Drago in Špindler Ivan. 

− ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI predsednik Črnčec Roman in člani: Bukvič 
Mateja, Črnčec Franc, Dajčman Ludvik in Šauperl Marija. 

 
 
2.3 OBČINSKA UPRAVA 
 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti 
občine na delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka. Občinska uprava zagotavlja: 
• strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
• zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 

drugih udeležencev v postopkih, 
• polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in 
• učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
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Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja 
ter vodi občinsko upravo. 
 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega 
delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec je določeno s 
pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski  upravi.  
 
Število zaposlenih na dan 31.12.2008 je štiri in sicer: 
• Bele Franc – sodelavec za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo 
• Črnčec Simona – svetovalka za proračun, finance in splošne zadeve  
• Kristl Samo –sodelavec za gospodarske javne službe in urejanje prostora ter varstvo 

okolja 
• Senekovič Jasna – svetovalka za splošne in pravne zadeve ter družbene dejavnosti in 

turizem 
 
 
2.4 DEJAVNOST OBČINE 
 
Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in 
zakoni, zlasti pa: 
− normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
− upravlja občinsko premoženje, 
− omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
− ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 
− skrbi za lokalne javne službe, 
− zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
− pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, 
− skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
− upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in 

kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo, 
− skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč… 
 
  
2.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI OBČINE SV. JURIJ V SLOV.  
GORICAH 
 
Zaradi geografskih značilnosti in počasnega razvoja Občine Sveti Jurij v Slov. goricah v 
preteklih letih pod okriljem bivše Občine Lenart, je politika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
usmerjena predvsem v izgradnjo osnovne infrastrukture in zagotavljanje osnovnih življenjskih 
potreb. 
 
 Največja investicija v lanskem letu je bila izgradnja vrtca in prizidka k osnovni šoli Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol v vrednosti 1.642.777 €, ki pa še v letu 2008 ni bila v celoti 
sfinancirana. Poleg same izgradnje vrtca in prizidka k osnovni šoli, moramo k temu prišteti še 
stroške za  ureditev zunanjega okolja ter nakup opreme za vrtec in šolo: kuhinjska oprema, 
nakup pohištva za šolo in vrtec ter nakup multimedijskih  pripomočkov (računalniki, 
projektorji, televizorji, dvd predvajalniki…). Izvedena so bila tudi obnovitvena dela na starem 
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delu šole, ki so vključevala menjavo dotrajanih obstoječih žlebov in odtokov ter sanacija in 
obnova stare fasade. 
 
Poleg rednega vzdrževanja občinskih in lokalnih cest, krpanja in razna manjša popravila 
cestišč na celotnem območju občine, se je marca 2008 zaključila izgradnja javne poti  JP 703 
433 Malna – Jurjevski Dol. Začela pa se je modernizacija in obnova ceste LP 703 311 Žice – 
Sr. Gasteraj in JP 703 314 Žitence – Muhič – Šefer. Prav tako je bil obnovljen most pod 
kmetijo Šnajder v Žitencah na lokalni cest LC 203 070, Zg. Žerjavci – Gasteraj - Zg. Velka.  
 
Za večjo varnost je bilo poskrbljeno z izgradnjo nove cestne razsvetljave od osnovne šole do 
trgovine, pa vse do mrliške veže in novega pokopališča.  
 
Za večjo informiranost občanov ter za brezplačni dostop do interneta je občina poskrbela s 
postavitvijo dveh e-točk in sicer v prostoru Kulturnega doma ter za učence in učitelje osnovne 
šole v knjižnici osnovne šole. Obe e-točki sta opremljeni s štirimi sodobnimi računalniki. 
 
Poleg vseh naštetih investicij v smislu gospodarskega razvoja občine, občina zagotavlja 
sredstva tudi za družbeni razvoj, v smislu delovanja raznih društev in organizacij, ki skrbijo 
za dejavnost kulture, turistični utrip kraja in na splošno družabno življenje v občini. Z 
zagotavljanjem sredstev iz proračuna skrbi za starejše in onemogle, izvajanje športnih in 
kulturnih dejavnosti, nemoteno delovanje vrtca in osnovne šole, knjižničarstvo, socialno 
varstvo občanov, zagotavljanje požarne varnosti in civilne zaščite. 
 
Ena izmed pomembnejših nalog občine je tudi zagotavljanje javnih služb s področja 
infrastrukture. Občina zagotavlja izvajanje javnih služb na področju vzdrževanja cest, 
izvajanja zimske službe, javno razsvetljavo, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, 
dimnikarske storitve, upravljanje kanalizacije s čistilno napravo, ravnanje s komunalnimi 
odpadki. V lanskem letu je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah uredila 6 ekoloških otokov tako, 
da je na prostoru kjer stojijo kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov betonska oz. asfaltna 
podlaga, kontejnerji pa so po potrebi ograjeni s kovinsko ograjo in verigo. 
 
Delovanje občine Sveti Jurij v Slov. goricah je tudi v prihodnje z vidika investicij usmerjeno 
v izgradnjo mreže malih čistilnih naprav v naselju Jurovski Dol, ter na splošno v komunalno 
ureditev naselja, saj želimo s tem v bodoče vzpodbuditi gradnje stanovanjskih objektov in s 
tem povečati število prebivalcev v naši občini. V letu 2008 je bila zgrajena čistilna naprava za 
potrebe osnovne šole in bližnjega stanovanjskega bloka. 
 
Prav tako se v naslednjih dveh letih načrtuje povezava urbanega središča Jurovskega Dola z 
avtocesto proti Mariboru in Murski Soboti, saj so dobre prometne povezave pomemben 
dejavnik gospodarskega razvoja. 
 
Veliko finančnih sredstev je bilo v lanskem letu porabljenih za izdelavo različnih projektnih 
dokumentacij, dokumentov identifikacije investicijskega projekta, različnih študij in prijav na 
javne razpise. Med njimi so bili naslednji projekti: izgradnja mreže malih čistilnih naprav, 
povezava urbanega središča z avtocesto in ureditev infrastrukture za nove stanovanjske 
soseske. 
 
V lanskem letu se je občina v sodelovanju z ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 
lotila izdelave strokovnih podlag za poselitev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Stroški za 
strokovne podlage so bili v letu 2008 realizirani v višini 20.825 €, aktivnosti izdelave 
strokovnih podlag za poselitev pa se bodo nadaljevale tudi v naslednjem letu. 
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 III. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA OBČINE SV. JURIJ V  
     SLOV. GORICAH ZA LETO 2008 
 
Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2008. 
Uporabljeni so termini: sprejeti in veljavni proračun. Sprejeti proračun je proračun, ki ga je 
občinski svet potrdil na 10. redni seji, 20.12.2007 (MUV št.36/07). Veljavni proračun pa je 
proračun, v katerem so upoštevani sklepi župana o prerazporeditvah pravic porabe, ki so v 
nadaljevanju prikazani. 
 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov razvrščajo v področja porabe (21 področij), v glavne programe (59 glavnih 
programov) in podprograme (119 podprogramov). 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje oz. nudi storitve 
in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je 
del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega 
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov, to so: 

- proračunska postavka 
- proračunska postavka – podskupina kontov in 
- proračunska postavka – konto. 

 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del 
aktivnosti, ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom, pri čemer je natančno določen ekonomski namen izdatkov proračunske 
postavke, konto je pri tem temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so: 
10 OBČINSKI SVET 
20 NADZORNI ODBOR 
30 ŽUPAN 
40 OBČINSKA UPRAVA 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v proračunu za lansko leto, po zadnjem veljavnem 
proračunu, planirala prihodke v višini 2.623.243,17 €, realiziranih je bilo 2.171.785,18 € 
prihodkov, kar je za 21,70 % več kot je bilo realiziranih prihodkov v proračunskem letu 2007. 
Realizirano je bilo 17,21% manj prihodkov, kot jih je bilo načrtovanih. 
 
Na področju odhodkov, ki kažejo realizacijo načrtovanih programov, so bili po zadnjem 
veljavnem proračunu, načrtovani v višini 3.438.582,64 €, realizirani pa v višini 2.878.590,53  
€ oz. 83,71 %. Glede na leto 2007 so se realizirani odhodki povečali za 1.299.388,81 oz. kar 
za 82,43 %. 
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Realizacija proračuna po programski klasifikaciji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S proračunskimi sredstvi smo omogočili delovanje in razvoj na naslednjih s programsko 
klasifikacijo določenih področjih proračunske porabe: 
01  politični sistem – realizirano 89 % plana 
02 ekonomska in fiskalna administracija – realizirano 85 % plana 
04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve – realizirano 82 % plana 
06 lokalna samouprava – realizirano 93 % plana 
07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih - realizirano 96 % plana 
08 notranje zadeve in varnost – ni bilo realizacije 
10 trg dela in delovni pogoji – realizirano 24 % plana 
11 kmetijstvo,gozdarstvo in ribištvo - realizirano 30 % plana 
13 promet,prometna infrastruktura in komunikacije – realizirano 92 % plana 
14 gospodarstvo - realizirano 98 % plana 
15 varovanje okolja in naravne dediščine – realizirano 57 % plana 
16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost _ realizirano 42 % plana 
17 zdravstveno varstvo – realizirano 25 % plana 
18 kultura,šport in nevladne organizacije – realizirano 85 % plana 
19 izobraževanje – realizirano 97 % plana 
20 socialno varstvo – realizirano 79 % plana 
22 servisiranje javnega dolga – realizirano 95 % plana 
23 intervencijski programi in obveznosti – realizirano 100 % plana 
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3.1 POROČILO O REALIZACIJI IZVEDBE ROGRAMOV DEJAVNOSTI 
      IN PROJEKTOV Z DOSEŽENIMI CILJI PO POSAMEZNIH 
     PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 
 
 
10 OBČINSKI SVET 
 
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in 
zakonodajnih organov. 
 
Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta 
Znotraj podprograma so stroški razdeljeni na proračunsko postavko sejnine za občinski svet in 
odbore in na postavko financiranje političnih strank.  Realizacija dejavnosti občinskega sveta 
za leto 2008 znaša 7040,04 € in predstavlja 76,94 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- sprejetje vseh potrebnih aktov za delovanje občine 
- delovanje političnega sistema v skladu s predpisi 
 
 
Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE FINANCE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo 
in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
 
Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
Znotraj tega podprograma so realizirane postavke za pripravo in objavo gradiva in sredstva za 
promocijo občine v višini 5.048,81 €, kar predstavlja 63,03 % realizacijo glede na veljavni 
proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 
- ustrezna priprava gradiv za seje občinskega sveta in odborov 
- promocija občine doma in navzven 
 
Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Znotraj tega podprograma so realizirani stroški izvedbe občinskega praznika v višini 
3.895,96€, oz. 62,06 % realizacija glede na veljaven proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- izvedba občinskega praznika vključno z občinsko proslavo in spremljevalnim programom 

»Jurjevi dnevi« 
- predstavitev društev, ki delujejo v občini drugim obiskovalcem 
- druženje občanov in predstavitev občinskih projektov navzočim 
 
Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki »Razne prireditve v 
občini«. Gre za (so)financiranje organizacije naslednjih prireditev: silvestrovanje 2008, 
sofinanciranje organizacije prireditve ob lanskem kulturnem prazniku v sodelovanju z Zvezo 
kulturnih društev Lenart. 
 



 35 

 
20 NADZORNI ODBOR 
 
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
zajema vodenje finančnih zadev ter nadzor nad porabo javnih financ. 
 
Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Gre za proračunsko postavko sejnine za nadzorni odbor ter materialne stroške za delovanje 
nadzornega odbora, kot so stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter povrnitev potnih 
stroškov za udeležbo na le-teh. Realizacija znaša 2.826,91 € kar predstavlja 82,54 % 
realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Doseženi cilj: 
- redno spremljanje poslovanja občine 
- obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine 
- izobraževanje članov nadzornega sveta  
 
 
30 ŽUPAN 
 
Skupna višina realiziranih sredstev proračunskega uporabnika znaša 40.868,49 €, to je 
90,08% realizacija glede na veljavni proračun. 
 
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM 
 
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
Znotraj tega podprograma so evidentirane naslednje proračunske postavke: stroški dela 
župana – nadomestilo za nepoklicno opravljanje, materialni stroški pri opravljanju funkcije 
župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana in stroški z opravljanjem 
funkcije podžupana. Skupni stroški znotraj tega podprograma znašajo 36.329,82 €, kar 
predstavlja 91,58 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- vodenje občine 
- primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati (ministrstva,  

vladne službe, druge občine…) 
- obveščanje občanov o raznih dogodkih 
 
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za izvedbo zlatih porok, 
sprejema odličnjakov pri županu ter razna sponzorstva in donatorstva. Skupni stroški tega 
podprograma znašajo 4.538,67€ in predstavljajo 79,63 % realizacijo glede na veljavni 
proračun. Sredstva na proračunski postavki »Sprejem odličnjakov pri županu« niso bila 
realizirana, ker v preteklem šolskem letu ni nobeden učenec zaključil osnovnošolsko šolanje z 
odličnim uspehom. 
 
Doseženi cilj: 
- izvedba protokolarnih dogodkov 
- sponzoriranje in donatorstva 
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40 OBČINSKA UPRAVA 
 
Realizacija za proračunskega uporabnika občinska uprava znaša 2.817.187,74 €, kar 
predstavlja 83,81 %  realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
Realizacija sredstev na proračunski postavki plačila storitev UJP znaša 1.412,86 € in 
predstavlja 89,93 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- vodenje podračuna občine 
 
Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
Na postavki denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom je bilo realiziranih 42,03 % 
sredstev načrtovanih v proračunu za leto 2008, kar znaša natančno 1.000,00 €. Na podlagi 
Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV 
št. 23/2008) in predhodnem razpisu, so bili v letu 2008 nagrajenci naslednji: 

- FERK ANDREJA je končala III. gimnazijo Maribor, smer predšolska vzgoja, z 
nadpovprečnim uspehom na poklicni maturi.  

- ORNIK NATALIJA je konec novembra 2008 s povprečno oceno vseh štirih letnikov več 
kot 8,5, diplomirala na univerzitetnem študijskem programu Pedagogika in matematika na 
Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.  

- MARKO ČRNČEC je absolvent Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu 
v sosednji Avstriji. Je dobitnik finančne nagrade študentom za posebne dosežke na 
področju kulture in umetnosti.  

 

Župan z nagrajenci: Natalija Ornik, Marko Črnčec in Andreja Ferk 
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Doseženi cilj: 
- nagraditi dijake in študente, ki dosegajo nadpovprečni rezultat pri pridobivanju izobrazbe 

ter tiste študente oz. dijake, ki izkazujejo intelektualne ali umetniške nadarjenosti ali 
dosežejo izjemne rezultate na različnih področjih 

 
 
Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura 
Realizacija sredstev na proračunski postavki »postavitev javnih e-točk z brezžičnim 
dostopom«  znaša 19.886,94 €, kar predstavlja 99,48 % realizacijo. Občina se je prijavila na 
razpis Ministrstva za gospodarstvo za postavitev dveh javnih e-točk z brezžičnim dostopom. 
Na razpisu smo bili uspešni, tako da je omenjeno ministrstvo projekt sofinanciralo v višini 
12.714,29 €.  
 
Tako smo v kraju pridobili e-točko v knjižnici Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki 
je namenjena predvsem učencem in zaposlenim v šoli ter  e-točko v prostoru kulturnega 
doma. Obe e-točki sta opremljeni s 4 računalniki, dostop do interneta oz. uporaba 
računalnikov pa je za občane brezplačna. V kulturnem domu so računalniki in prostor 
varovani z varnostno kamero. 
 

 
 
E-točka v kulturnem domu in e-točka v knjižnici osnovne šole 
 
Dosežen cilj: 
− vsem občanom omogočiti brezplačni dostop do interneta 
− občanom omogočiti lažji dostop do informacij 
 
 
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka božična in novoletna 
obdaritev otrok v višini 2.478,76 €, kar predstavlja 91,13 % realizacijo glede na veljavni 
proračun. V okviru proračunske postavke so zajeti stroški nakupa novoletnih daril za naše 
najmlajše občane, otroke stare od 1 do 7 let ter lutkovna predstava. 
 
Dosežen cilj: 
- srečanje otrok z božičkom, lutkovna predstava in božična obdaritev otrok 
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Lutkovna predstava in božična obdaritev otrok 
 
Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki tekoče vzdrževanje opreme in 
objektov in sodni stroški in stroški odvetnikov. Gre predvsem za stroške ogrevanja občinske 
zgradbe, tekoče vzdrževanje občinske stavbe in zavarovalne premije za občinske objekte. 
Realizacija znaša 4.848,52 €, kar predstavlja 85,14 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Dosežen cilj: 
- vzdrževanje objektov (manjša vzdrževalna dela) 
- ogrevanje prostorov  
- zavarovanje objektov 
 
 
Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za 
delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. 
 
Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za članarine v raznih 
institucijah, kot so: Mariborska razvojna agencija (MRA), Egi-ji, LAS Ovtar Slovenskih goric 
in Združenje občin Slovenije. Realizacija znaša 4.585,41 €, kar predstavlja 87,73 % glede na 
veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje 
- hitrejši razvoj občine 
 
Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški dela občinske uprave naše občine (97.523,39 
€), ki poleg osnovne plače (65.207,72 €) zajema tudi dodatek za delovno dobo, vsi obvezni 
prispevki (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za starševsko varstvo),  
premije kolektivnega dodatnega zavarovanje, regres za letni dopust ter povračila prehrane in 
stroškov prevoza na delo in z dela. Prav tako so znotraj proračunske postavke zajeti tudi 
prevozni stroški na službenih poteh, dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, 
seminarjev in simpozijev ter izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih. Podrobno so ti 
stroški razvidni v posebnem delu proračuna. 
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 Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave 
(24.205,79 €): pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, 
knjige in druga strokovna literatura, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz 
smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje 
komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge opreme. 
 
 Skupni stroški podprograma so realizirani v višini 122.031,55 €, kar predstavlja 96,32 % 
realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- kvalitetno izvajanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave 
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 
- strokovna usposobljenost občinske uprave 
 
 
Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 
Znotraj programa je evidentiran nakup stojnice za tržnico, ki se nahaja v bližini trgovine v 
Jurovskem Dolu, pogodbena dela, ki zajemajo dela preko študentskega servisa, avtorski 
honorarji, investicijsko opremljanje občinske uprave in vzdrževanje službenega avtomobila 
(gorivo, vzdrževanje in popravilo vozila, pristojbine za registracijo vozila ter zavarovalne 
premije). Realizacija podprograma znaša 31.788,69 € oz. 84,58 % glede na veljavni proračun. 
 
Dosežen cilj: 
- nakup pisarniškega pohištva in opreme (arhivske police, projektor in pripadajoče platno, 

uničevalec dokumentov, fotokopirni stroj), računalniške opreme (dva prenosna 
računalnika) in programske opreme (Cadis komunala, program potni nalogi Alea, 
programski paket za javna naročila Jana) 

- primerno vzdrževan službeni avtomobil 
- s postavitvijo tržnice oživiti prodajo domačih izdelkov in promocijo občinskih društev 
 
 
Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih nesreč. 
 
 
Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za civilno zaščito in obrambo pred točo. 
Realizacija tega podprograma znaša 819,36 € in predstavlja 35,39 % realizacijo glede na 
veljavni proračun. 
 
Dosežen cilj: 
- ukrepanje proti toči 
 
 
Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v 
smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij, sofinanciranja Gasilske 
zveze Lenart in prenakazilo požarne takse. Realizacija znaša 14.676,09 € in predstavlja 36,76 
% realizacijo glede na veljavni račun. Nizka skupna realizacija tega programa je odraz tega, 
da načrtovana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Sv. Jurij v višini 
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25.000 € v proračunskem letu niso bila realizirana. Sofinanciranje se je preneslo v leto 2009.  
Vse ostale proračunske postavke pa so bile v povprečju realizirane 97 %. 
 
Doseženi cilj: 
- zagotoviti požarno varnost 
- zagotoviti dobro opremljenost občinskega prostovoljnega društva 
 
 
Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti 
Znotraj podprograma so evidentirani odhodki za Program Splošno koristno delo, ki smo ga v 
sodelovanju z Zavodom za prestajanje kazni zapora Maribor in Centrom za socialno delo 
Maribor izvajali tudi v naši občini. Družbeno koristno delo lahko opravljajo storilci prekrškov 
ali lažjih kaznivih dejanj, ki jim je bila izrečena denarna kazen. Če storilec kazni ne (z)more 
plačati, lahko le-to »poravna« z družbenim koristnim delom. Občina je napotenega delavca 
dolžna zavarovati, ter mu povrniti stroške prehrane na delu in stroške prevoza na delo in z 
dela. Vse te stroške dobi občina refundirano s strani Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Maribor. V lanskem letu so bili na tem podprogramu evidentirani odhodki v višini 227,50 €. 
 
 
Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema 
izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in 
podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
 
Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje delovanja društev s 
področja razvoja podeželja: Društvo vinogradnikov in Društvo kmečkih gospodinj. 
Realizacija znaša 1.500,00 €, kar predstavlja 85,71 % realizacijo glede na veljavni račun. 
Načrtovana sredstva za Društvo vinogradnikov (500,00 €) in Društvo kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij (1.000,00 €) so bila v celoti realizirana. Sredstva, načrtovana za delovanje Čebelarskega 
društva Sv. Jurij pa so ostala neizkoriščena, saj društvo na povabilo občine ni posredovalo 
finančnega načrta  društva in plana dela za leto 2008. 
 
Doseženi cilj: 
- ohranjanje naravne dediščine 
- razvoj podeželja 
 
Podprogram: Ukrepi za stabilizacijo trga 
Znotraj tega programa so evidentirani odhodki za subvencioniranje kmetijstva. Realizacija 
znaša 6.706,42 € oz. 26,72 % realizacija. Občina je objavila razpis na podlagi sprejetega  
Pravilnika o podeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah (MUV št. 27/2007), ki ga je občinski svet sprejel na svoji 8. redni seji, dne 
04.10.2007. Na podlagi razpisa je bilo razdeljenih (neto zneski): 
- 484,74 € pomoč de minimis – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na 

kmetijskih gospodarstvih, 
- 1.494,95 € pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
- 375,00 € zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – kritje upravičenih 

stroškov na področju izobraževanja 
- 1.236,73 € pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč in 
- 2.764,08 € naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih 
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Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Podprogram zajema postavko za vzdrževanje gozdnih cest. Realizacija je bila v višini 205,40 
€. 
 
Dosežen cilj: 
- urejene gozdne ceste 
- preprečevanje zaraščenosti gozdnih cest 
 
 
Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške 
infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 
 
 
Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
V tem podprogramu so evidentirani odhodki za redno vzdrževanje občinskih cest, 
vzdrževanje javnih poti in odhodki za zimsko službo. V letu 2008 so bila za te namene 
porabljena sredstva v višini 168.410,97 € ali 99,92% glede na veljavni proračun. Visoki 
stroški na proračunski postavki vzdrževanje občinskih cest (115.169,53 €) in proračunski 
postavki vzdrževanje javnih poti (35.971,99 €) so posledica nujnih intervencijskih del v 
smislu krpanja udarnih lukenj z asfaltno maso, sanacije poškodb prometnejših odsekov, 
popravilo in razširitev bankin, ki so jih v lanskem letu uničevala neurja. 
 
Doseženi cilj: 
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 
- zagotovitev prevoznost vseh občinskih cest in javnih poti 
 
 
Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Znotraj tega podprograma je evidentirana postavka za modernizacijo in rekonstrukcijo cest. 
Na tej postavki je realizirana modernizacija in rekonstrukcija javne poti JP 703 433 Zg. 
Gasteraj - Jurjevski Dol (končna situacija). Prav tako so na omenjeni postavki evidentirani 
stroški za modernizacijo in rekonstrukcijo ceste LP 703 311 Žice – Sr. Gasteraj in JP 703 314 
Žitence – Muhič – Šefer. 
  

 
 

Otvoritev ceste jp 703 433 Zg. Gasteraj – Jurjevski Dol  
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Znotraj podprograma so bila realizirana sredstva na proračunski postavki »prometna povezava 
urbanega središča z avtocesto v višini 1.785,00 € za pripravo DIIP-a  za prijavo na razpis. 
 
Dosežen cilj: 
- zagotavljanje večje varnosti v prometu 
- lažji dostop do dela naselja Malna in Zg. Gasteraj 
 
 
Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa 
Znotraj tega podprograma so bila načrtovana sredstva za vzdrževanje montažnih avtobusnih 
čakalnic. Realizacija je bila 86,19 % oz. 3.417,36 €, kar predstavlja stroške odvoza smeti iz 
avtobusnih čakalnic, tekoča vzdrževalna dela na avtobusnih čakalnicah (popravilo avtobusnih 
čakalnic in zamenjava stekla) ter zavarovalne premije za zavarovanje avtobusnih čakalnic.  
 
Dosežen cilj: 
− poskrbeti za varnost čakajočih na avtobusni postaji 
− čakajoče zaščititi pred neugodnimi vremenskimi pogoji 
− skrb za čistočo na avtobusnih postajališčih 
 
Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava 
Podprogram vsebuje proračunsko postavko za javno razsvetljavo in sicer stroške električne 
energije (8.847,42 €), tekoče vzdrževanje obstoječe razsvetljave (1.459,18 €),  in novogradnjo 
ureditev javne razsvetljave od šole do novega pokopališča. Sredstva so realizirana v višini 
89,19 % glede na veljavni proračun v višini 29.928,58 €.  
 
Doseženi cilj: 
- osvetlitev strnjenih delov naselij 
- povečanje varnosti 
 
Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO 
 
Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Znotraj tega podprograma so bila načrtovana sredstva za spodbujanje podjetništva. Na podlagi 
Pravilnika o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 13/08), ki ga je občinski svet 
sprejel na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008 je bil objavljen razpis o finančni pomoči za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja. Na podlagi razpisa, je bilo 
izplačanih 800,00 € finančne pomoči. 
 
Znotraj zgornjega podprograma smo evidentirali vračilo vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje. Na podlagi Poravnave o vračilu vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje štev.: 
NT.Lj-A02-1067/2007-7 in Sklepa o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na 
območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 6/2008) je bilo vsakemu upravičencu 
izplačano vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 1.045 €. Do konca leta 2008 
smo vrnili 318 upravičencem 332.310,00 € sredstev.  
 
Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva v višini 1.000,00 € na postavki Turistično 
društvo Dediščina, ter 1.547,00 € za sofinanciranje izdaje publikacije Vodnik po Slovenskih 
goricah. Realizacija je bila 100% glede na veljavni proračun. 
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Dosežen cilj: 
- razvoj turizma v naši občini 
- ohranjanje starih običajev 
- razvoj mirnega turizma v Slovenskih goricah 
 
 
Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
 
Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški na proračunski postavki stroški izvajanja 
javne službe – ravnanje z odpadki, stroški odvoza smeti iz javnih mest in okoljska dajatev 
zaradi odlaganja odpadkov. Realizacija je bila v znesku 23.776,28 €, kar predstavlja 79,08 % 
realizacije glede na veljavni proračun. Naj še dodamo, da so od meseca marca 2008 prevzeli 
pobiranje stroškov za odvoz komunalnih odpadkov podjetje Saubermacher Slovenija. 
  
Dosežen cilj: 
- primerno ravnanje z odpadki 
 
 
Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški na proračunski postavki za izgradnjo mreže 
malih čistilnih naprav, kanalizacije in stroški obračunavanja republiške takse in priključne 
zmogljivosti. Realizacija znotraj tega podprograma je bila v višini 91.638,75 € ali 52,83 %. 
Gre za izdelavo projektne dokumentacije za projekt izgradnja mreže malih čistilnih naprav, 
priprava in izvedba DIIP-a, izvedba študije za kanalizacijo, svetovanje in priprava izvedbe 
projekta ter dobava male biološke naprave. 
 
Doseženi cilj: 
- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture 
- izboljšanje učinka čiščenja 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 
- varovanje in zaščita vodnih virov 
 
 
Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je skupaj z občinami Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-
Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 
Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Trojica, Sv. Ana in Šentilj z 
Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora (MUV št. 
3/2008) ustanovila »Medobčinski inšpektorat.«  
 
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke. V letu 2008 je bilo za delovanje Medobčinskega 
inšpektorata realiziranih 2.925,00 €.  
 
Doseženi cilji: 
- nadzor nad izvajanjem določb občinskih odlokov o občinskih cestah, ravnanju s 

komunalnimi odpadki, oglaševanju in reklamiranju, o  pokopališki dejavnosti, urejanju in 
vzdrževanju javnih in zelenih površin, odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
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Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema proračunsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 
dejavnost). 
 
Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Znotraj podprograma so se realizirala sredstva v višini 6.443,30 €, oz. 64,20 % realizacija 
glede na veljavni proračun. Gre za razne geodetske storitve, kot so izdelave elaboratov 
parcelacije in geodetski načrti. 
 
V podprogram pa so zajeta tudi sredstva za ureditev baze cestnih podatkov, izdelave katastra 
FJI za omrežje občinskih cest. 
 
 
Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje 
Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti občine v 
višini 20.825,00 € oz. 83,30 % glede na veljavni proračun. Gre za strokovne podlage za nove 
občinske prostorske akte. 
 
Dosežen cilj: 
- priprava strokovnih podlag za novi občinski prostorski akt 
 
 
Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo 
Znotraj podprograma so evidentirani stroški na proračunski postavki vzdrževanje vodovoda, 
vodarina in gradnja vodovoda. Gre za stroške vodarine in poštne stroške za izdajanje položnic 
za vodarino. V okviru podprograma so evidentirani stroški za razna manjša vzdrževalna dela. 
Prav tako so v okviru proračunske postavke »gradnja vodovoda«, evidentirani odhodki za 
plačilo dolga Mariborskem vodovodu za obnovo vodovoda Partinje – Varda – Jurovski Dol. 
 
Doseženi cilj: 
- oskrba vseh gospodinjstev s pitno vodo 
- vzdrževanje vodovoda 
 
 
Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka vzdrževanje pokopališča in 
mrliške veže, ki zajema stroške električne energije, vode in komunalne storitve, odvoz smeti 
ter tekoče vzdrževanje mrliške veže: košnja trave na pokopališču, čiščenje snega in čiščenje 
ob smetnjakih, čiščenje mrliške veže. Prav tako so pod omenjeno proračunsko postavko 
evidentirani betonski okvirji za grobna mesta.Višina porabljenih sredstev za leto 2008 znaša 
28.036,96 €, kar predstavlja 99,51 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- urejeno pokopališče 
- vzdrževana mrliška veža 
 
 
Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za urejanje okolice, gre 
predvsem za prednovoletno okraševanje centra in čiščenje ter košnja trave na območju občine. 
Realizacija znaša 18.489,90 € in predstavlja 99,05 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
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Dosežen cilj: 
- božično  vzdušje v prazničnem decembru 
- urejeno okolje 
 
 
Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje 
stanovanj, to so stroški upravitelja, manjša vzdrževalna dela in zavarovalne premije. 
Realizacija na tej postavki znaša 1.070,36 %, kar predstavlja 56,72 % realizacijo glede na 
veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- primerno vzdrževana stanovanja in s tem ohranjanje vrednosti le-teh 
 
 
Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
Podprogram zajema proračunsko postavko subvencioniranje najemnin. V letu 2008 je bila 
realizacija znotraj tega podprograma 16,12 €, to je 28,28%. Subvencijo za  stanarino smo 
plačevali vključno do januarja 2008. 
 
Dosežen cilj: 
- tudi materialno ogroženim zagotoviti prebivališče 
 
 
Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Znotraj tega podprograma so bila načrtovana sredstva za komunalno ureditev infrastrukture za 
nove stanovanjske soseske. Gre za izdelavo elektropriključka, izdelavo elaborata, projektne 
dokumentacije, dokumentacije PGD ter pripravo in izdelavo DIIP-a za projekt Ureditev 
infrastrukture za novo stanovanjsko sosesko. 
 
Doseženi cilj: 
- v centru kraja vzpodbuditi individualne stanovanjske gradnje ter manjše bloke 
- povečati priseljevanje prebivalstva 
- omogočiti pogoje za gradnjo novih stanovanjskih objektov 
 
 
Podprogram 16069002 Nakup zemljišč 
Znotraj tega podprograma so bila načrtovana sredstva za nakup zemljišč za potrebe občine. 
Občina je v letu 2008 kupila zemljišči na parcelni številki 23/25 in 21/11 k.o. Jurovski Dol v 
vrednosti 12.673,00 € za potrebe ureditve nove stanovanjske soseske. 
  
 
Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe 
na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnost, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
 
 
Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne osebe, ki 
nimajo možnosti drugega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Višina porabljenih sredstev 
za ta podprogram znaša 7.292,83 €, kar predstavlja 84,80 % glede na veljavni proračun. 
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Povprečno mesečno število brezposelnih oseb, ki jim je v letu 2008 občina plačevala obvezno 
zdravstveno zavarovanje je bilo 22.  
 
Dosežen cilj: 
- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti nujno zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki 

niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi 
s področja zdravstvenega zavarovanja 

 
 
Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški mrliško-ogledne službe. Višina porabljenih 
sredstev znaša 3.044,30 €, to je 50,57 % realizacije glede na veljavni proračun. 
 
Dosežen cilj: 
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-ogledne službe 
  
 
Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacija, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
 
 
Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Evidentirane so proračunske postavke z namenom zagotavljanja knjižnične dejavnosti 
občanom po Zakonu o knjižničarstvu. Sofinancira se Javni zavod knjižnica Lenart in šolska 
knjižnica v obliki nabave knjižnega gradiva. Višina porabljenih sredstev znaša 19.863,08 €, 
kar predstavlja 99,99 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 
Dosežen cilj: 
- občanom čimbolj približati želeno literaturo 
- obogatiti  knjižni fond v šolski knjižnici 
 

 
Nova knjižnica v osnovni šoli 

 
 
Podprogram: 19039003 Ljubiteljska kultura 
Znotraj tega podprograma znaša realizacija 7.688,00 €, to je 97,47 % glede na veljavni 
proračun. Za redno dejavnost se je sofinanciralo kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol v 
višini 6.088 €, Pihalni orkester Mol v višini 600 € in Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, 1.000 €. 
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Dosežen cilj: 
- pomoč pri delovanju in uresničevanju kulturnega programa KD iz naše občine 
- sofinanciranje kulturnih prireditev in s tem posledično vzpodbujanje kulturnega dogajanja 

v  občini 
 
 
Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za vzdrževanje kulturnega doma (5.621,28 
€), ki zajemajo stroške električne energije, kuriv in dimnikarske storitve, zavarovalnih premij 
za opremo in drugih storitev. Prav tako je bilo v letu 2008 nabavljenih 140 stolov za gledalcev 
v vrednosti 3.451,64 €. 
 
Realizacija znotraj podprograma znaša 9.072,92 € in predstavlja 79,14 % realizacijo glede na 
veljavni proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- primerno vzdrževan kulturni dom 
- ogrevanje kulturnega doma 
- zamenjava dotrajanih stolov z novimi, bolj udobnimi 
 
 
Podprogram: 18049001 Program veteranskih organizacij 
Znotraj tega podprograma so bili realizirani odhodki v višini 300,00 €, kar predstavlja 100% 
realizacijo glede na veljavni proračun. Gre za sofinanciranje Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo. 
 
 
Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin 
Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje Zveze društev 
upokojencev Slovenskih goric (250,00 €) in sofinanciranje delovanja Društva upokojencev 
Sv. Jurij. Realizacija sredstev znotraj tega podprograma znaša 750,00 € in predstavlja 100 %  
realizacijo. 
 
Doseženi cilj: 
- vzpodbujanje družabnega in ustvarjalnega življenja upokojencev  
 
 
Podprogram: 18049001 Programi športa 
Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za sofinanciranje 
programov športa in sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov na območju naše 
občine. Podprogram zajema naslednje proračunske postavke: sredstva za Športno društvo Sv. 
Jurij, Lovsko družino Sv. Jurij, sponzoriranje prireditve Konjeniškega društva Slovenske 
gorice in vzdrževanje teniškega in nogometnega igrišča. Realizacija sredstev znotraj tega 
podprograma znaša 15.799,58 €, kar predstavlja 80,64 % realizacijo glede na veljavni 
proračun. 
 
Dosežen cilj: 
- občanom zagotoviti športne objekte, ki omogočajo športno udejstvovanje in s tem koristno 

izrabo prostega časa 
- spodbuditi športno udejstvovanje vseh občanov 
- dobro delovanje občinskega športnega društva 
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Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega 
splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
višjega in visokega strokovnega izobraževanja. 
 
 
Podprogram: 19029001 Vrtci 
Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za zagotavljanje 
sredstev za plačilo razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v 
Jurovskem Dolu in druge vrtce, v katere so otroci iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
vključeni. Za zagotavljanje razlike do polne ekonomske cene v vrtcu Jurovski Dol, ki ga v 
treh oddelkih obiskuje v povprečju 52 otrok, je bilo v letu 2008 realiziranih 124.587,69 € oz. 
93,80 % glede na veljavni proračun. 
 
Občina pa je dolžna tudi za vse svoje občane, ki obiskujejo vrtec v drugi občini pokriti razliko 
do ekonomske cene obiskanega vrtca. V letu 2008 je 28 otrok (junij 2008) iz naše občine 
obiskovalo vrtce v drugih občinah, in sicer v občini Lenart, Šentilj, Pesnica, Sv. Ana, Mestna 
občina Maribor, Bled in Cerknica. 
  
Stroški za zagotavljanje razlike do polne ekonomske cene v vrtcih drugih občin znašajo 
55.313,91 € in predstavljajo 90,51 % realizacijo glede na veljavni proračun. 
 

 
telovadnica – igralnica za otroke v novem vrtcu 

 
V letu 2007 je vrtec posloval z izgubo v višini 4.840,17 €, ki jo je občina morala pokriti. Zato 
je Občinski svet 9. oktobra 2008 na svoji 14. redni seji sprejel Sklep o določitvi cene 
programa vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Tako veljajo od oktobra nove cene vrtca in 
sicer: za prvo starostno obdobje znaša celodnevno varstvo 440,00 €, za kombinirani oddelek 
in oddelek druge starostne skupine pa znaša ekonomska cena vrtca 330,10 €. 
 
Znotraj podprograma so bila realizirana tudi sredstva na proračunski postavki »otvoritev vrtca 
in prizidka k osnovni šoli«. Stroški otvoritve so znašali 4.928,43 €. Gre za stroške izdelave 
vabil na otvoritev šole, najem šotora in pogostitev vseh gostov, fotografske in snemalne 
storitve. 
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Otvoritev vrtca in prizidka k osnovni šoli. 
 
Dosežen cilj: 
- zagotovljeno varstvo otrok vsem zainteresiranim staršem 
- vzdrževanje in nakup potrebne opreme 
- sodoben vrtec privabi več vpisanih otrok 
- sodobno urejen vrtec je predpogoj za priseljevanje novih prebivalcev 
 
 
Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo 
Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva v višini 1.112.720,13 €. Gre za realizacijo na  
proračunskih postavkah za materialne stroške in vzdrževanje opreme (37.369,99 €) OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol, tekmovanje učencev v znanju (1.492,00 €), kjer občina sofinancira 
stroške, ki nastajajo s prijavami na tekmovanja, prevozni stroški učencev in učiteljev na 
tekmovanja. Občina sofinancira tudi zgodnje učenje drugega tujega jezika, saj je znanje tujih 
jezikov v današnjem času ključnega pomena in je zato pomembno, da se  učenci skozi igro 
čimprej srečajo s tujimi jeziki. Sofinancira pa se tudi varstvo vozačev (2.973,61 €), to je tistih 
učencev, ki po šoli čakajo na šolski avtobus, da jih varno odpelje domov.  Prav tako so zajeta 
sredstva za eko šolo, izvenšolsko koriščenje telovadnice (1.816,93 €), sofinanciranje prevozov 
v šolo v naravi za tiste učence, ki jim starši zaradi finančne stiske ne morejo omogočiti šole v 
naravi, zavarovalne premije za šolo ter sredstva za investicijsko-vzdrževalna dela v šoli. 
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Finančno posebej obsežna je proračunska postavka gradnja šole, na kateri so evidentirani 
odhodki za prizidek k osnovni šoli za potrebe šole in vrtca. V proračunskem letu 2008 so bili 
stroški te postavke v višini 898.154,12 €, investicija pa še ni v celoti poplačana. Za potrebe 
šole in vrtca so bila porabljena sredstva v višini 150.862,76 €, kar predstavlja pohištvo, igrala, 
računalniki, projektorji, televizije, dvd predvajalniki, kuhinjski inventar… 
 
 

 
 

Nova učilnica in multimedijska računalniška učilnica v novem prizidku osnovne šole 
 
Doseženi cilj: 
- investicijsko vzdrževanje starega dela šole in izgradnja novega vrtca in prizidka k osnovni 

šoli 
- sodobno opremljen vrtec in osnovna šola 
- zagotovljeno izvajanje nadstandardnih programov (zgodnje učenje tujih jezikov, 

tekmovanje učencev v znanju),  
- izboljšanje delovnih in učnih pogojev za učence in učitelje 
- sofinanciranje šole v naravi za tiste učence, ki jim tega starši ne bi mogli omogočiti 
- izvenšolsko koriščenje telovadnice za vse občane, ki se tudi pozimi želijo športno 

udejstvovati 
 
 
Podprogram: 19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu 
Znotraj tega podprograma so zajeta sredstva za regresiranje šolskih prevozov za učence 
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in regresiranje šolskih prevozov za učence s 
posebnimi potrebami, ki se v posebne vzgojne ustanove vozijo izven našega kraja. Realizacija 
tega podprograma znaša 55.359,89 € in predstavlja 76,60 % realizacijo glede na veljavni 
proračun. 
 
Doseženi cilj: 
- učencem zagotovljena varna pot v šolo z organiziranim šolskim prevozom, kot to določa 

Zakon o osnovnem šolstvu 
 
 
Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju 
urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih 
skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno 
prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 
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Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za finančno vzpodbudo staršem pri rojstvu 
otroka, ki jo na podlagi Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka (MUV št. 
1/2007) in Sklepa o določitvi višine enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka, prejme 
eden izmed staršev vsakega novorojenca, s stalnim prebivališčem v naši občini, v višini 200 € 
za prvega otroka, 250 € za drugega in 300 € za tretjega in nadaljnjega otroka. V letu 2008  
smo izplačali 17 staršem ob rojstvu otroka 3.850,00 € finančne vzpodbude. Na proračunski 
postavki »pomoč raznim neprofitnim organizacijam« je bilo realizirano 420,00 € sredstev in 
sicer za Društvo paraplegikov Severovzhodne Štajerske in Društvo Sožitje.  
 
Dosežen cilj: 
- finančna vzpodbuda ob rojstvu otroka 
- spodbujanje rojstev 
 
 
Podprogram: 20049001 Centri za socialno delo  
Gre za financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart, ki jih le-ta opravlja za občane 
Občine Sveti Jurij v Slov. goricah in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna 
skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. Realizacija tega podprograma znaša 
6.727,03 € in predstavlja 93,46 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Dosežen cilj: 
- izvajanje nalog CSD Lenart za občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
 
Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov 
Znotraj tega podprograma gre za (so)financiranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki 
jim je občina v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med 
njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe. Skupni obseg porabljenih sredstev na tej postavki 
znaša 24.145,23 € in predstavlja 83,26 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
Dosežen cilj: 
- omogočeno domsko varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj 

lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih 
 
 
Podprogram: 20049003 Socialno varstvo ostarelih 
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za financiranje domskega 
varstva v domovih za ostarele, saj jim je občina prav tako dolžna kriti stroške oskrbe. Višina 
porabljenih sredstev na tej postavki znaša 6.279,37 € in predstavlja 78,49 % realizacijo glede 
na veljavni proračun.  
 
Dosežen cilj:  
- omogočeno domsko varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj 

lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu. 
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Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Tukaj so evidentirani stroški za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin tistim občanom, ki 
nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje teh stroškov. Sredstva na tej postavki v letu 2008 
niso bila realizirana. 
 

 
Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja 
Krajevne organizacije rdečega križa (1.040 €), sofinancirajo se tudi prireditev, ki jih občasno 
organizira naša Krajevna organizacija rdečega križa Sv. Jurij za starejše občane. Prav tako so 
v okviru tega podprograma zajeta sredstva za redno delovanje Območne zveze Rdečega križa 
Lenart ter sredstva za letovanje otrok naše občine, ki ga organizira Območna zveza. 
 
Zajeta so tudi sredstva za sofinanciranje delovanja Medobčinskega društva invalidov Lenart 
(417 €) in Društva rejnic Lenart (400 €).  
 
Dosežen cilj: 
- pomoč pri uresničitvi programa Krajevne organizacije rdečega križa Sv. Jurij, ki izvaja 

razne oblike pomoči občanom, ki so je potrebni 
- omogočiti letovanje naših otrok na morju 
 
 
Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Znotraj podprograma so evidentirani stroški zadolževanj v višini 22.241,37 €. Gre za stroške, 
povezane z zadolževanjem: provizija za bančno garancijo, poročila pravnega svetovalca za 
dolgoročni kredit in nadomestila za vodenje kredita v višini 2.532,59 € in plačila obresti 
poslovnim bankam za dolgoročne kredite v višini 19.708,78. 
 
 
Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za 
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
 
Podprogram: 23029001 Rezerva občine 
Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 6. člena Odloka o proračunu v višini 
6.500,00 €. Rezerva za naravne nesreče je bila koriščena v višini 6.488,47 € ali 99,82 % glede 
na veljavni proračun. Rezerva se je porabila za popravilo cestišč, ki so bila uničena ob 
neurjih. 
 
Dosežen cilj: 
- pomoč prizadetim ob neurju 
 
 
Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija 
Gre za proračunsko postavko, s katero so zagotovljena sredstva za tiste namene, ki so bili s 
proračunom prenizko načrtovani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. O razporeditvi 
sredstev splošne proračunske rezervacije je odločil župan. Splošna proračunska rezervacija je 
bila določena v Odloku o proračunu v višini 15.000 € in je bila v celoti razporejena. 
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V nadaljevanju sta prikazana grafa z realizacijo po zaključnem računu Občine za leto 2008 
 

Realizacija po področjih proračunske porabe
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Graf št. 1: Realizacija po področjih proračunske porabe 

 
Pri čemer je:  
1 POLITIČNI SISTEM 
2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
3 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
4 LOKALNA SAMOUPRAVA 
5 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
6 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
7 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
8 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
9 GOSPODARSTVO 
10 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
11 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
12 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
13 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
14 IZOBRAŽEVANJE 
15 SOCIALNO VARSTVO 
16 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
17 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 
 
 



 54 

Delež proračunske porabe 

01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

 
Grafikon 2 : Delež proračunske porabe 

 
 
 
 
 
3.2 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE  
     REZERVACIJE 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine 
Sveti Jurij za leto 2008 niso razporedila, ampak so se zadržala v višini 15.000 € za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. so bila 
zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. 
O porabi teh sredstev odloča župan in se ob porabi razporedijo v finančni načrt neposrednega 
uporabnika proračuna. 
 
V letu 2008 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije s sklepom župana o 
prerazporeditvi in rebalansoma proračuna za leto 2008 razporejena na naslednje proračunske 
postavke: 
 
- Program splošno koristno delo: 227,50 € 
- Vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje: 658,59 € 
- Stroški zadolževanj – plačilo obresti od dolgoročnih kreditov:  14.113,91 € 
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3.3 TABELARNI PREGLED PRERAZPOREDITEV SREDSTEV V 
         PRORAČUNU 

 
 
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 (MUV 
št. 36/2007) lahko župan na predlog predlagatelja finančnega načrta sredstva prerazporedi iz 
postavke, kjer je za pričakovati, da ne bodo realizirani v predvideni višini na postavko, kjer so 
sredstva prenizko planirana.  Tako so bile v letu 2008 izvedene naslednje prerazporeditve: 
 

Št. 
sklepa 

Datum 
sklepa 

POSTAVKA    
KONTO 

iz katerega se 
prerazporeja 

Opis prerazporeditve, znesek 

POSTAVKA 
KONTO, na 
katerega se 

prerazporeja 

 1-2008 17.06.2008 100402          402099 -722,58                               722,58 
Razne prireditve v občini 

100405          402099 

2-2008 17.06.2008 300603          412000 -60,84                                   60,84 
Sponzorstva, donatorstva 

300403          411999 

3-2008 17.06.2008 400401          402500 
 

-64,07                                   64,07 
Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

400401          402201 

4-2008 17.06.2008 101801          402003 -1.685,00                         1.685,00 
LAS Ovtar Slovenskih g oric 

400610          402099 

5-2008 17.06.2008 400602          402004 
 

-53,19                                   53,19 
Mat.str. in kom.storitve občin. upr. 

400602          402099 

6-2008 17.06.2008 400612          402300 -184,09                                184,09 
Zavarovalne premije za vozila 

400602          402305 

7-2008 17.06.2008 402301          409100 
402301          409100 

-67,70                                   67,70 
-159,80                               159,80 
Splošno koristno delo 

401001          402099 
401001          411999 

 8-2008 17.06.2008 402301          409100 -658,59                               658,59 
Vračilo vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje 

401405          402206 

9-2008 17.06.2008 101801          402003 -1.547,00                          1.547,00 
Publikacija Vodnik po Slovenskih 
goricah 

401403          402003 

10-2008 17.06.2008 401912          411921 -92,96                                    92,96 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol – 
zavarovalne premije 

401917          402504 

11-2008 18.12.2008 300101          402900 -324,75                                324,75 
Izdatki za reprezentanco 

300102          402009 

12-2008 18.12.2008 400401          402500 -61,88                                     61,88 
Poraba kuriv in str. ogrevanja 

400401          402201 

13-2008 18.12.2008 400601          400000 
 

-191,13                                 191,13 
Povračilo str. prevoza na delo 

400601          400200 

14-2008 18.12.2008 400601          400202 -13,77                                     13,77 
Spl. dodatki (delovna doba) 

400601          400001 

15-2008 18.12.2008 400601          400202 -162,35                                 162,35 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko  zavarovanje 

400601          401001 

16-2008 18.12.2008 400601          400202 -56,85                                     56,85                                     
Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

400601          401500 

17-2008 18.12.2008 400602          402004 -241,82                                 241,82 
Tek. vzdr. komunikacijske opreme 
in računalnikov 

400602          402510 

18-2008 18.12.2008 400605          402902  -48,06                                     48,06   
Plačila za delo preko štud. servisa 

400605          402903 

19-2008 18.122008 401304          420801 -226,23                                 226,23 
Zimska služba 

401303          402503       
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20-2008 18.12.2008 401301          402503 -385,85                                 385,83 
Cestna razsvetljava – elek. energija 

401301          402200 

21-2008 18.12.2008 401404          410201 -1.045,00                           1.045,00 
Vračilo vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje 

401405          411999 

22-2008 18.12.2008 401503          402299 -13,83                                     13,83 
Okoljska dajatev - Nigrad 

401506          402299 

23-2008 18.12.2008 401803          420204 -0,41                                         0,41 
Sofinanciranje delovanja KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol 

401802          412000 

24-2008 18.12.2008 402201          402932 
402002          411909 

-267,41                                 267,41 
-281,17                                 281,17 
Str. zadolževanj – plačilo obresti 

402201          403101 
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IV. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKO 
     POROČILO 
 

4.1 BILANCA STANJA 

 
V bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazujemo 6.585.388 € sredstev in prav toliko obveznosti 
do virov sredstev. 
 
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 5.588.053 €: 

 
o Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 15.298 €, 

popravek vrednosti pa 4.017  €. V tem sklopu so zajeti vsi računalniški programi, ki 
jih uporabljamo v občinski upravi. Sem med drugim sodi programska oprema Cadis 
poslovanje, Cadis komunala, program za evidenco pokopališč Dharma, programski 
paket za javna naročila Jana in Potni nalogi Alea. Sedanja vrednost znaša 11.281 €. 

 
o Nabavna vrednost nepremičnin znaša 944.902 €, popravek vrednosti nepremičnin pa 

36.751 €, tako da je sedanja vrednost nepremičnin 908.151 €. Od tega je 137.321 € 
zemljišč, gradbenih objektov je v višini 590.651 € (stanovanja, mrliška veža, vrtec, 
ceste, javna razsvetljava, čistilna naprava…).  

 
o Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 107.188 €, 

popravek vrednosti znaša 24.100 €, tako da sedanja vrednost znaša 70.610 €. Znotraj 
opreme imamo evidentiramo vso leseno pohištvo, računalnike, tiskalnike, fotokopirni 
stroj, osebni avtomobil, sredstva za zveze, računski stroj ter oprema za zimsko službo. 

 
o Vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2008 znaša 69.664 €. Gre za 

delnice v Cestnem podjetju Maribor (590 delnic) v višini 12.750 €, delnice v 
Mariborskem vodovodu (1.376 dekbuc) v višini 16.705 €, delnice v Nigrad Maribor 
(1.281 delnic) 34.613 € in Veterinarska bolnica Lenart v višini 5.596 €. 

 
o Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2008 znaša 4.515.869 € 

in sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol v višini 2.059.137,85 €, terjatve za sredstva dana v upravljanje iz naslova 
lokalnih cest pri Cestnem podjetju Maribor v višini 1.617.347 €, terjatve za sredstva 
dana v upravljanje iz naslova vodovoda pri Mariborskem vodovodu v višini 712.958 € 
ter terjatve za sredstva dana v upravljanje v Zdravstvenem domu Lenart, v višini 
126.426 €. 

 
B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so izkazane na dan 31.12.2008 v 

višini 997.335 € in sicer: 
 

o Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah znašajo 108.411 €. 
o Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.926 €, kjer gre za terjatve iz naslova plačila 

uporabe mrliške veže, zakup grobov, smeti in vodarine. 
o Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.322 €. 
o Neplačani odhodki v višini 872.428 € so iz naslova obveznosti do zaposlenih za 

izplačilo plač za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
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Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2008 znaša 6.585.388 €. 
C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 914.698 €: 
 

o Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 8.044 €, kjer gre za obveznosti iz 
naslova plač za mesec december 2008, izplačilo 5. januar 2009. 

o Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 801.721 €, ki še niso zapadle. 
o Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 37.590 €. 
o Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 60.000 € 
o Neplačani prihodki v višini 7.343 €  
 

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

o Splošni sklad prikazujemo v višini 5.087.603 €, kjer gre za sklad neopredmetenih 
dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, sklad za sredstva dana v upravljanje, 
sklad za drugo in sklad za finančne naložbe. 

o Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 583.087 €, gre za dolgoročni 
kredit Eko sklada za vodovod Zg. Gasteraj in vodovod Zg. Partinje ter dolgoročni 
kredit najet pri Unicredit banki Slovenije. 

 
Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2008 znaša 6.585.388 €. 

  
 
4.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
A) Prihodki na dan 31.12.2008 so izkazani v skupni višini 2.171.785 €. 
 
1. Tekoči prihodki so izkazani v višini 1.466.440 € in sicer gre za: 
 
o 1.325.928 € davčnih prihodkov, kjer znaša 1.196.248 € davki na dohodek in dobiček – 

glavarina, davki na premoženje v višini 63.168 € in domači davki na blago in storitve v 
višini 66.512 €, kjer je izkazana okoljska dajatev za obremenjevanje voda in okolja zaradi 
odlaganja odpadkov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

 
o 140.512 € nedavčnih prihodkov, kjer je izkazana udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja v višini 18.140 €, gre za prihodke od obresti od vezanih depozitov, dividende, 
225 € upravnih taks, 368 € iz naslova denarnih kazni, gre za nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo in 38.102 € iz naslova prihodki od prodaje blaga in storitev (vrtec, vodarina, 
vzdrževanje pokopališča). Drugih nedavčnih prihodkov je 83.678 €, kjer gre za prihodke 
iz naslova komunalnih prispevkov, vodovodnih prispevkov ter ravnanje z odpadki.  

 
2. Kapitalski prihodki so izkazani v višini 16,300 €, gre za prodajo stanovanja. 
 
3. Transferni prihodki so izkazani v višini 689.045 € in sicer: 
 

o Transferni prihodki so iz naslova državnega proračuna in sicer smo prijeli 37.539 € za 
tekočo porabo iz naslova finančne izravnave in 630.166,03 € za investicije: 

� 80.226,83 € Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
� 152.302,00 € Ministrstvo za šolstvo in šport 
� 2.667,00 € Požarna taksa 
� 382.255,87 € Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
� 12.714,29 € Ministrstvo za gospodarstvo 
� 259,99 € druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 
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Povzetek prihodkov je grafično prikazan na sliki: 

61,05%

6,47%

0,75%

31,73%
DAVČNI PRIHODKI

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI

TRANSFERNI PRIHODKI

 
Grafikon 3: Prihodki 

 
 
B) Odhodki na dan 31.12.2008 so izkazani v višini 2.878.591 €. 
 
1. Tekoči odhodki v višini 514.995 € so: 
 

o Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 76.268 € - gre za plače uslužbencev 
občinske uprave. 

o Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 12.434 €. 
o Izdatki za blago in storitve v višini 399.786 €. Tukaj gre za izdatke za pisarniški 

material in storitve v višini 43.142 €, energijo, vodo, komunalne storitve in 
komunikacije v višini 64.612 €, prevozni stroški in storitve v višini 2.246 €, izdatki za 
službena potovanja v višini 3.230 €, tekoče vzdrževanje računalnikov, poslovnih 
prostorov,  občinskih cest, javnih poti v višini 230.342 €. Med druge operativne 
odhodke štejemo stroški konferenc, seminarjev, pogodbena dela, sejnine, dela preko 
študentskega servisa… Realizacija operativnih odhodkov je bila v znesku 52.531 €. 

o Plačila domačih obresti v višini 20.019. 
o Sredstva, izločena v rezerve v višini 6.488 €. 

 
2. Tekoči transferi so izkazani v višini 758.226 € in sicer: 
 

o Subvencije v višini 7.506 €, kjer gre za subvencije kmetom in samozaposlenim. 
o Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 569.271 €. Gre za druge transfere 

posameznikom in sicer: doplačilo pri oskrbninah v institucionalnem varstvu za odrasle 
osebe v višini 30.425 €, darilo ob rojstvu otroka v višini 3.850 €, regresiranje 
prevozov v šolo v višini 55.360 €, plačilo razlike do polne ekonomske cene vrtca v 
višini 143.390 €. 

o Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 39.226 €, kje gre predvsem 
za dotacije domačim in okoliškim društvom in organizacijam. 

o Drugi tekoči domači transferi v višini 142.223 €. Od tega je bilo za zdravstveno 
zavarovanje za brezposelne 7.293 € izdatkov in 114.765 € tekočih transferov v javne 
zavode in druge izvajalce javnih služb: CSD Lenart, Območna organizacija rdečega 
križa Lenart, osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, požarna taksa, mrtvo ogledna služba. 
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3. Investicijski odhodki so izkazani v višini 1.579.053 € in sicer: 
 

o Nakup opreme za šolo in občinsko upravo v višini 187.144 € 
o Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.205.622 € (ceste, osnovna šola…) 
o Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 9.507 €  
o Študije o izvedljivosti projekta v višini 163.059 €  

 
4. Investicijski transferi so izkazani v višini 26.316 € in sicer: 
 

o Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in društvom v višini 5.1444 €. 
o Investicijski transferi javnim podjetjem v višini 2.856 €. 
o Investicijski transferi  javnim zavodom v višini 18.316 € (vzdrževanje osnovne šole, 

vrtca). 
 

Povzetek odhodkov: 

18%

26%55%

1%

tekoči odhodki

tekoči transferi

investicijski odhodki

investicijski transferi

 
Grafikon 4: odhodki 

 
 
 
4.3 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V letu 2008 ne izkazujemo podatkov v računu finančnih terjatev in naložb 
 
 
 
4.4 RAČUN FINANCIRANJA 
 
V letu 2008 smo najeli dolgoročni kredit v višini 600.000 € ta gradnjo vrtca in prizidka k 
osnovni šoli. V letu 2008 smo odplačevali le obresti za prejeti kredit, glavnice pa smo pričeli 
odplačevati v letu 2009.  
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V. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA  
    EZR OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2008 
 
 
5.1 UVOD 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah se izvrševanje občinskega proračuna opravlja 
preko računov, ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine.  
 
EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem 
enotnega zakladniškega računa občine. EZR občine vodi Banka Slovenije, v okviru 
posameznega enotnega zakladniškega računa pa so pri Upravi RS za javna plačila odprti 
podračuni EZR za vse neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna. Ti lahko 
samostojno upravljajo s prostimi denarnimi sredstvi na podračunih in sicer tako, da jih 
nalagajo pri poslovnih bankah na podlagi pogodb. 
 
Preostanek sredstev na podračunih EZR, po zaključku delovnega dne in po plačilu vseh 
obveznosti deponira pri poslovni banki kot nočni depozit. To v nadaljevanju pomeni, da se 
zakladniški podračun uporablja za transakcije, ki so povezane z nočnim deponiranjem pri 
bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. Na podlagi sklenjenih 
pogodb Uprava za javna plačila po zaključku delovnega dne prenese 100 % presežek 
likvidnih sredstev iz podračuna EZR na poravnalni račun poslovne banke, le-ta pa jih 
naslednji delovni dan do 8.30 ure v enaki višini vrne. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 
2008 deponirala nočna sredstva pri Deželni banki Slovenije, kjer je obrestna mera za vezane 
depozite preko noči znašala 3,38 % letno. 
 
Uprava za javna plačila Slovenska Bistrica znesek obračunanih obresti iz zakladniškega 
podračuna prenakazuje mesečno na podračune neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov. 
 
V skladu s pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa (URL-RS št. 120/2007) smo s 1.1.2008 pričeli z 
vodenjem ločenih poslovnih knjig za upravljavca EZR Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
Poslovne knjige so vodene pod šifro proračunskega uporabnika PU 04103 in matično številko 
2242877001. 
 
 
 
 5.2 OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA EZR 
 
110 - Denarna sredstva na računih 
 
Denarna sredstva EZR Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na dan 31.12.2008 na kontu skupine 
110 znašajo 0 EUR kar predstavlja stanje na podračunih: 
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Naziv računa Stanje v breme Stanje v dobro 
Redni račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 108.411,52  
Redni račun JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol 

11.071,93  

Zakladniški podračun  119.483,45 
SKUPAJ 119.483,45 119.483,45 
 
 
Ker je Občina Sveti Jurij v Slov. goricah ustanoviteljica VVZ IN IVZ Osnovna šola Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, je v sistem EZR Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  vključena tudi 
osnovna šola. Sredstva občine in šole se vsak dan združujejo na zakladniškem podračunu in se 
nato deponirajo čez noč po pogodbi z Deželno banko Slovenije, za kar dobivamo obresti.  
 
Ker smo na dan 31.12.2008 čez noč sredstva združevali, ta račun izkazuje negativno stanje.  
 
111 – Kratkoročni depoziti na odpoklic 
 
Dobroimetje predstavlja nočni depozit na odpoklic pri Deželni banki Slovenije v višini 
119.624,28 EUR in se od negativnega stanja zakladniškega računa razlikuje – je večji za 
znesek 140,83 EUR, kar predstavlja razliko med prejetimi in plačanimi obrestmi in so 
pripisane depozitu. Obresti bomo v letu 2009 s sklepom župana nakazali v proračun občine na 
redni račun. 
 
 
160 – Kratkoročne terjatve iz financiranja 
 
Znesek v višini 349,39 EUR predstavlja terjatve za obresti za mesec december 2008, ki jih je 
obračunala Banka Slovenije in Deželna banka Slovenije.. 
 
 
285 – Neplačani prihodki 
 
Stanje 349,39 EUR je nasprotna knjižba za odprte terjatve iz financiranja, ki jih vodimo na 
kontu 160. 
 
245 – Kratkoročne obveznosti 
 
Stanje 119.670,27 EUR predstavlja: 
 
Obveznost za sredstva Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 108.411,52 
Obveznost za sredstva do Osnovne šole J. Hudalesa Jurovski Dol  11.071,93 
Obveznost za obresti do Občine Sv. Jurij v Slov. gor. in do Osnovne šole J. 
Hudalesa Jurovski Dol za december 2008 

45,99 

Presežek 140,83 
SKUPAJ 119.670,27 
 
 
180 – Tekoči odhodki 
 
Stanje v višini 45,99 EUR je protiknjižba za del obveznosti na kontu 245 za obresti. 
Obveznost na kontu 245 za sredstva pa je enaka stanju denarnih sredstev na kontu 110. 
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900 – Splošni sklad 
 
Izkazano stanje 140,83 EUR je sestavljeno iz: 

• Presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 v višini 71,29 EUR in 
• Presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2007 v višini 69,54 EUR. 

 
 
 
5.3 OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani odhodki iz naslova plačanih obresti v višini 
2.692,47 €, prihodki so izkazani v višini 2.763,76 € in so iz naslova prejetih obresti od 
Deželne banke Slovenije in Banke Slovenije. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 71,29 € 
in predstavlja presežek leta 2008 in je skupaj z ostankom presežka iz leta 2007 v višini 69,54 
€ izkazan na splošnem skladu bilance stanja v skupni višini 140,83 €. 
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

JUROVSKI DOL 70/B, JUROVSKI DOL 

 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2008 

 
                                                                                                                                                    v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

 
NAZIV SKUPINE KONTOV 

 
Oznaka 
za AOP 

 
ZNESEK – 
Tekoče leto 

 
ZNESEK – 
Predhodno 

leto 
1 2 3 4 5 

 SREDSTVA    
 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 (001 = 002 – 003 + 004 – 005 + 006 – 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 
001 5.588.053 3.748.311 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 15.298 10.979 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 4.017 1.215 
02 NEPREMIČNINE 004 944.902 626.986 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 36.751 5.544 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 107.188 41.030 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 24.100 4.452 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 69.664 68.654 
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 4.515.869 3.011.873 
 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 

012 997.335 657.760 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 108.411 45.408 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.926 8.111 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
017 1.322 0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 170.000 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 13.248 184.587 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 872.428 249.654 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 
 C) ZALOGE 

(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 
023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 
 I. AKTIVA SKUPAJ 

(032 = 001 + 012 + 023) 
032 6.585.388 4.406.071 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
034 914.698 449.636 
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(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 
035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 8.044 3.690 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 801.721 248.949 
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 5.835 
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
039 37.590 0 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 60.000 0 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 69 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 7.343 191.093 
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 
 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 – 053 + 054 + 
055 + 056 + 057 + 058 – 059)   

044 5.670.690 3.956.435 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 5.087.603 3.905.784 
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 
9410 SKLED PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 583.087 50.651 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI    
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 
 I. PASIVA SKUPAJ 

(060 = 034 + 044) 
060 6.585.388 4.406.071 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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EZR OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

JUROVSKI DOL 70/B, JUROVSKI DOL 

 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2008 

 
                                                                                                                                                    v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

 
NAZIV SKUPINE KONTOV 

 
Oznaka 
za AOP 

 
ZNESEK – 
Tekoče leto 

 
ZNESEK – 
Predhodno 

leto 
1 2 3 4 5 

 SREDSTVA    
 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 (001 = 002 – 003 + 004 – 005 + 006 – 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 
001 0 0 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 0 0 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 
02 NEPREMIČNINE 004 0 0 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 0 0 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 0 0 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 
 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 

012 120.160 0 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 119.765 0 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
017 0 0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 349 0 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 46 0 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 
 C) ZALOGE 

(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 
023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 
 I. AKTIVA SKUPAJ 

(032 = 001 + 012 + 023) 
032 120.160 0 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
034 120.019 0 
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(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 
035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 0 0 
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
039 119.670 0 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 349 0 
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 
 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 – 053 + 054 + 
055 + 056 + 057 + 058 – 059)   

044 141 0 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 141 0 
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 
9410 SKLED PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0  
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 
 I. PASIVA SKUPAJ 

(060 = 034 + 044) 
060 120.160 0 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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                                                               5. 
 
 
 

SKLEP O SPREJETJU 
PROGRAMA  

OSKRBE S PITNO VODO 
ZA LETO 2009 

 
 
 

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Samo Kristl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 7. in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) 
je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _______ sprejel  
Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009. 
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Na podlagi 7. in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) 
je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _______ sprejel  
 
 

SKLEP O SPREJETJU 
PROGRAMA OSKRBE S PITNO VODO 

ZA LETO 2009 
 
 

1. 
Sprejme se Program oskrbe s pitno vodo za leto 2009, za območja Mestne občine Maribor in 
občin Pesnica, Duplek, Lenart, Kungota, Šentilj, Ruše, Gornja Radgona, Hoče – Slivnica, 
Miklavž, Benedikt, Sveta Ana, Selnica ob Dravi, Cerkvenjak, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. 
Trojica v Slov. goricah, ki ga je izdelalo Javno podjetje Mariborski vodovod d.d., št. 2008-01, 
z dne 31.10.2008. 
 
 
Zadeva: 355-12/2008 
Jurovski Dol, 12.03.2009 
 
 
 
 
                                                                                  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                 Peter Škrlec 
                                                                                                     Župan 
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Obrazložitev 
Na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo Javno podjetje Mariborski vodovod d.d. Le-ta mora za vsako leto pripraviti 
program oskrbe s pitno vodo za področja na katerih deluje. Gradivo, ki ga pripravi javno 
podjetje je pripravljeno za vse občine v enaki vsebini. 
 
Zaradi preobsežnosti izdelanega programa, le-tega ne posredujemo v gradivu. Mogoče ga je 
pregledati vsak dan v času uradnih ur v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in na 
internetni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si, pod Aktualno – 17. 
redna seja Občinskega sveta.  
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                                                                        6. 
 
 
 
 
 
 

 SKLEP   
O DOLOČITVI IZHODIŠČNE CENE  

ZA IZRAČUN SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV  
OPREMLJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  

S POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNIH  
TER DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV 

 IZVEN OBMOČJA KOMPLEKSNEGA UREJANJA 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  

 
 
 

 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Nosilec: Samo Kristl 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007), 
122. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) in 5. člena Odloka o 
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na 
območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) se sprejme Sklep o določitvi izhodiščne cene 
za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi 
vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja 
stavbnega zemljišča v letu 2009, kot je predložen. 
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007), 
122. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) in 5. člena Odloka o 
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na 
območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  na ____redni seji, dne  ___________  sprejel 
 
 

SKLEP  
O DOLOČITVI IZHODIŠČNE CENE ZA IZRAČUN SORAZMERNEGA DELA 
STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S POSAMEZNIMI 
VRSTAMI KOMUNALNIH TER DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV IZVEN 

OBMOČJA KOMPLEKSNEGA UREJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
 
 

1. 
 

Na osnovi ugotovljenih poprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se za 
posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven 
območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2009 določijo naslednje izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav, in sicer: 
 
 

Opis opremljenosti Izhodiščna cena v  € za 
posamezne objekte po 

normativih v 2. odstavku 5. 
člena Odloka (na dan 

31.12.2007) 

Izhodiščna cena v € za 
posamezne objekte po 

normativih v 2. odstavku 5. 
člena Odloka (na dan 

31.12.2008) 
1. Objekti in naprave individualne 

komunalne rabe 
 

  

a) vodovodno omrežje 1.041,25 1.087,27 
b) fekalna kanalizacija 1.672,68 1.746,61 
c) električno omrežje:     

• v kabelski izvedbi 1.220,36 1.274,30 
• v izvedbi z zračnimi vodi 760,14 793,74 

2. Objekti in naprave kolektivne 
komunalne rabe 

    

a) cesta:     
• v asfaltni izvedbi s pločniki 3.582,14 3.740,47 
• v asfaltni izvedbi brez pločnikov 2.025,42 2.114,94 
• v makadamski izvedbi 1.012,71 1.057,47 
b) javna parkirišča v sklopu ceste 921,64 962,38 
c) javna razsvetljava:     
• v kabelski izvedbi s kandelabri 380,67 397,50 
• v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih 190,64 199,07 
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin   
     v urejeno kanalizacijo (meteorna  
     kanalizacija) 

543,40 567,42 
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2. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami 
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega 
zemljišča  v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (MUV, št. 36/07). 
 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije. 
 
 
 
 
Zadeva: 354-9/2009 
Jurovski Dol, 12.03.2009 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                        Župan 
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Obrazložitev:  

Ker Občina Sv. Jurij v Slov. goricah še nima sprejetega odloka, ki bi bil osnova za izračun 
komunalnega prispevka, se na podlagi 122. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 1/07, 33/07), uporablja odlok Občine Lenart. 
 
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča 
na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je osnova za izračun komunalnega 
prispevka, ki se obračuna investitorjem pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
 
Odlok bo v uporabi do sprejema Programa opremljanja stavbnih zemljišč z obstoječo 
komunalno opremo. 
 
Po sedaj veljavnem odloku se izhodiščne cene za posamezno koledarsko leto izračunajo tako, 
da se cene preteklega leta revalorizirajo s povprečnim indeksom rasti IGM za stanovanjsko 
gradnjo. 
 
Povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo je na dan 31.12.2008 znašal 104,42 (vir: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana).  Izhodiščne cene za izračun 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami 
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega 
zemljišča, ki so veljale v letu 2008 smo tako revalorizirali z navedenim indeksom in 
občinskemu svetu predlagamo v sprejem nov sklep, ki bo začel veljati 8 dan po objavi v 
Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in bo razveljavil sklep, sprejet v 
lanskem letu. 
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                                                               7. 
 
 
 
 
 

SKLEP 
O SOFINANCIRANJU 

MALIH ČISTILNIH NAPRAV 
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Nosilec: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in Odloka 
o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 (MUV, št. 31/08 in 1/09), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _______ sprejel 
Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan.  
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Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in Odloka 
o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 (MUV, št. 31/08 in 1/09), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _______ sprejel  
 

 
SKLEP 

O SOFINANCIRANJU 
MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 

I. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancira izgradnjo malih čistilnih naprav do 25 
populacijskih ekvivalentov (PE). 

II. 
Do sofinanciranja so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za stanovanjske objekte na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja do 31.12.2017 in ki so že izvedle 
investicijo v lastno čistilno napravo.  
 

III. 
Upravičeni stroški sofinanciranja so samo vlaganja v čistilno napravo, brez projektnih ali 
gradbenih del. Prav tako ni predmet sofinanciranja izgradnja individualnega kanalizacijskega 
omrežja.  
 
DDV ni upravičen strošek. 
 

IV. 
Čistilna naprava je lahko individualna (eno gospodinjstvo) ali skupinska (več gospodinjstev). 
Zgornja meja sofinanciranja individualne čistilne naprave je 500,00 EUR, v primeru 
skupinske čistilne naprave je zgornja meja 400,00 EUR po gospodinjstvu.  
 
Ne glede na navedeno višina sofinanciranja ne sme presegati 25% vrednosti čistilne naprave. 
 

V. 
Za sofinanciranje je potrebno na Občino Sv. Jurij v Slov. goricah posredovati vlogo, ki 
vsebuje: 
- objekt oz. objekte (naslov, parc. št., katastrska občina), ki so priključeni na lastno malo 
čistilno napravo; 

- število oseb priključenih na čistilno napravo; 
- račun za nakup čistilne naprave; 
- podatek o čistilni napravi: proizvajalec, tip, tehnologija čiščenja, velikostni razred čistilne 

naprave, navodila za delo, certifikati in druga ustrezna dokazila,  ki dokazujejo stopnjo 
čiščenja odpadnih vod; 

- poročilo o kontroli kakovosti čiščenja odpadnih vod na čistilni napravi vlagatelja, ki ga 
izvede pristojna institucija, v kolikor je to potrebno glede na velikost in tip male čistilne 
naprave. V primeru, da iz takšnega poročila izhaja, da stopnja čiščenja ni zadovoljiva in 
obdelane vode ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za izpust vod v naravno okolje, se 
sofinanciranje ne izvede.  
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VI. 
Občinski organ po prejemu vloge in ostale dokumentacije: 
- ugotovi pravilnost in ustreznost dokazil,  
- izvede ogled izgrajene čistilne naprave in o tem napravi zapisnik.  
 

VII. 
Sredstva se vlagatelju nakažejo na transakcijski račun po pravnomočnosti odločbe o 
sofinanciranju izgradnje male čistilne naprave, ki jo izda občinska uprava. 
 
Na izdano odločbo je mogoča pritožba, o kateri odloča župan. Odločitev župana je dokončna.    

 
VIII. 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije.  
 
 
 
Zadeva: 354-11/2009 
Jurovski Dol, 12.03.2009 
 
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                       Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
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Obrazložitev: 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah predlaga v sprejem Sklep o sofinanciranju malih čistilnih 
naprav na območju občine, s katerim bi se investitorjem – občanom Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, ki bi investirali v izgradnjo male čistilne naprave na območju občine, povrnilo del 
stroškov vlaganja v čistilno napravo. Upravičeni stroški so samo stroški nakupa čistilne 
naprave, brez stroškov za projektna in gradbena dela.  
 
Občani bodo povračilo sredstev zahtevali z izpolnjeno vlogo, katera bo morala vsebovati 
navedbo objekta oz. objektov (naslov, parc. št., katastrska občina), ki so priključeni na lastno 
malo čistilno napravo, število oseb priključenih na čistilno napravo, priložen račun za nakup 
čistilne naprave, podatke o čistilni napravi, in sicer proizvajalec, tip, tehnologija čiščenja, 
velikostni razred čistilne naprave, navodila za delo, certifikati in druga ustrezna dokazila, ki 
dokazujejo stopnjo čiščenja odpadnih vod in priloženo poročilo o kontroli kakovosti čiščenja 
odpadnih vod na čistilni napravi vlagatelja, ki ga izvede pristojna institucija, v kolikor je to 
potrebno glede na velikost in tip male čistilne naprave. Sofinanciranje se ne izvede, če bo iz 
poročila razvidno, da stopnja čiščenja ni zadovoljiva oz. da obdelane vode ne izpolnjujejo 
pogojev za izpust vod v naravno okolje.  
 
Občinska uprava občine si bo po vloženi vlogi in priloženih dokazilih ogledala samo čistilno 
napravo in na podlagi vseh pridobljenih podatkov izdala odločbo o upravičenosti do 
sofinanciranja. Sredstva se bodo nato nakazala na transakcijski račun upravičenca.  
 
Višina sofinanciranja je odvisna od čistilne naprave, ki je lahko individualna (eno 
gospodinjstvo) ali skupinska (več gospodinjstev). Zgornja meja sofinanciranja individualne 
čistilne naprave je 500,00 EUR, v primeru skupinske čistilne naprave je zgornja meja 400,00 
EUR po gospodinjstvu. Ne glede na navedeno višina sofinanciranja ne sme presegati 25% 
vrednosti čistilne naprave. 
 
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 je za ta namen predvidenih 
2.000,00 EUR finančnih sredstev na proračunski postavki 401504. 
 
 


