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                                                                                                             Jurovski Dol, 17.11.2010 
                                                                                                             Zadeva: 900-1/2010-3 
 
 
Na podlagi 2. odst. 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 16/10), sklicujem 
 
 

2. redno sejo  

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 25. 11. 2010, 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 1. redne (konstitutivne) seje  
3. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leti 2011 in 2012 (prva obravnava) 
4. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah ter o povračilih stroškov (prva obravnava) 

5. Sklep o potrditvi sistemizacije vrtca in določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku 
6. Sklep o imenovanju delovnih teles občinskega sveta 
7. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 
8. Sklep o imenovanju kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Mariboru 
9. 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, 

- predstavnikom medijev. 
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ZAPISNIK 

1. REDNE (KONSTITUTIVNE) 
SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel zapisnik 1. redne (konstitutivne) 
seje, kot je bil zapisan.  
 
 
 



  

 
                                                                                                              Jurovski Dol, 29.10.2010  
                                                                                                              Zadeva: 900-1/2010 
 

 
Z A P I S N I K  

 
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 28.10.2010 ob 17. uri 
v prostorih sejne sobe občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

 
 
Prisotni: 
 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman Črnčec, 
Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl,  Marija Šauperl in Janez Verbošt. 
 
OSTALI PRISOTNI: Peter Škrlec, župan, Nataša Čučko, predsednica OVK, Simona Bauman, 
članica OVK, Marjeta Simonič, članica OVK, Viktor Škrlec, član OVK, Branimir Verbošt, član 
OVK. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Roman Kraner, Dušan Ribič. 
 
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne in predal besedo najstarejšemu članu 
Občinskega sveta, Francu Lešniku.  
 
 
K točki 1 
Franc Lešnik je ugotovil, da so na seji navzoči vsi novoizvoljeni člani občinskega sveta.  
 
 
K točki 2 
Franc Lešnik je predal besedo predsednici Občinske volilne komisije, Nataši Čučko, ki je 
predstavila Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah o izidu volitev v 
občinski svet in volitev župana, dne 10.10.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

K točki 3 
 

Sklep št. 1 
Na podlagi 10. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah imenoval mandatno komisijo za potrditev 
mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana, v sestavi Alojz Andrejč, Roman Črnčec in 
Drago Korošec.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
K točki 4 
 
Sklep št. 2 
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 51/10,), 11. 
čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10), Poročila Občinske volilne komisije o izidu 
volitev in podano poročilo komisije za potrditev mandatov članom občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 1. redni seji, dne 28.10.2010, 
sprejel sklep o potrditvi mandatov naslednjim članom občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah:  

1. Alojzu Andrejču 
2. Milanu Baumanu 
3. Branku Črnčecu 
4. Romanu Črnčecu 
5. Dragu Korošcu 
6. Francu Lešniku 
7. Gregorju Nudlu 
8. Mariji Šauperl in 
9. Janezu Verboštu.  

 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 5 
Sklep št. 3 
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 51/10), 4. 
odst. 11. čl. Poslovnika Občinskega sveta, poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev in 
podano poročilo komisije za potrditev mandatov članom občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana, je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 1. redni seji, dne 28.10.2010 
sprejel Ugotovitveni sklep o izvolitvi Petra Škrleca za župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 6 
Župan Peter Škrlec je slovesno prisegel in novoizvoljenemu občinskemu svetu podal uvodne 
smernice za delo v prihodnjem mandatu.  
 
 
 
 
 
 



  

K točki 7 
Sklep št. 4 
Na podlagi 13. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 1. redni seji, dne 28.10.2010 imenoval 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:  
Alojz Andrejč  (za 9) 
Milan Bauman (za 8) 
Roman Črnčec (za 8) 
Gregor Nudl (za 5) in 
Janez Verbošt (za 8). 
 
Seja je bila zaključena ob 18. uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič  
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                Franc Lešnik  
                                                                                                                Predsedujoči 
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ODLOK 

O PRORAČUNU  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH  
ZA LETI 2011 IN 2012 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon.   
 
 
PREDLOG SKLEPA št. 1: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 
51/10), 29. 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, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. redni seji,  dne _____________ sprejel Odlok o proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 v prvi obravnavi.  
 
PREDLOG SKLEPA št. 2: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08,  79/09 in 
51/10), 29. 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, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. redni seji,  dne _____________ sprejel Odlok o proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 v prvi obravnavi.  
 
PREDLOG SKLEPA št. 3:  
Na podlagi 4. odst. 88. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na ___ redni seji, dne _________, sprejel sklep, da se o predlogu proračuna za leti 2011 in 2012 opravi javna 
razprava, ki naj traja najmanj 15 dni. 
 
 



  

 
 OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 

Jurovski Dol 70/b, 

2223 JUROVSKI DOL 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH ZA LETI 2011 in 2012 

(prva obravnava)  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Datum: 25.11.2010 
Zadeva: 410-39/2010 
 
 
 

 
 

Pripravila: 
Simona Črnčec, dipl. ekon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VSEBINA: 
 

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SVETI JURIJ V 
SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2011 in 2012 

 
2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2011 – prva 

obravnava 
 

3. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2012 – prva 
obravnava 

 
4. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETI 2011 in 2012 po ekonomski klasifikaciji: 

a. Bilanca prihodkov in odhodkov 
b. Račun finančnih terjatev in naložb 
c. Račun financiranja 
 

5. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2011 in 2012 po neposrednih proračunskih 
uporabnikih, znotraj tega pa po: 

o področjih proračunske porabe 
o glavnih programih 
o podprogramih 
o proračunskih postavkah in 
o kontih 
 

6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2011-2014 
 
7. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA  DELA PRORAČUNA ZA LETO 2011 

 
8. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA  DELA PRORAČUNA  ZA LETO 2011 

 
9. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2012 

 
10. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2013 

 
11. KADROVSKI NAČRT 

 
12. NAČRT NABAVE IN PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE SV. JURIJ 

V SLOV. GORICAH ZA LETI 2011 IN 2012 
 

13. PROGRAM NABAV ZA LETI 2011 IN 2012 
 

14. PROGRAM NAKUPA IN PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA – 
KAPITALSKE NALOŽBE 

 



  

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETI 2011 IN 2012 

 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2011 in 2012 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za tekoče leto 
2010, tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so izhodišča, ki nam jih je 
posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov za leto 2011 in 2012. 
 
Pri sami pripravi proračuna smo prav tako upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in 
predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih 
prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) in 
usmeritve za pripravo obrazložitev bilanc in načrta razvojnih programov. 
 
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister pristojen za finance obvestiti občine 
o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo predloga proračuna. Posredovani 
so nam bili Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije 2010 – 2015. Podlaga za pripravo 
občinskih proračunov so tudi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2010 Urada Republike 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.    
 
Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije1 napovedujejo, da se  bo ob oživljanju domače 
potrošnje in ohranitvi močnega izvoznega povpraševanja  gospodarska rast v letu 2011 pospešila za 
2,5%, ob pričakovani nadaljnji krepitvi domačega in izvoznega povpraševanja se bo gospodarska 
rast v letu 2012 pospešila za 3,1%.    
 
Inflacija, ki jo letos zaznamujejo povišanja cen energentov in trošarin, bo po pričakovanjih ob 
koncu leta dosegla stopnjo 2,8 %. Prihodnje leto se bo medletna inflacija ob predpostavljeni nižji 
rasti cen surovin in trošarin, ki izrazito vplivajo na letošnjo inflacijo, umirila na 2,2 %. Ob postopni 
krepitvi gospodarske aktivnosti se bo osnovna inflacija v prihodnjih dveh letih postopoma okrepila, 
zaradi manjšega prispevka cen surovin in energentov ter ob napovedanem manjšem dvigu trošarin 
pa bo skupna inflacija ob koncu leta nekoliko nižja kot letos. Napoved povprečne inflacije za leto 
2011 znaša 2,7 %, v letu 2012 pa 2,2 %. 
 
Ob spremenjenih izhodiščih za pripravo projekcije plač v zasebnem in javnem sektorju bo letošnja 
nominalna rast bruto plače na zaposlenega 3,7-odstotna, v prihodnjih dveh letih pa 2,9 oz. 3,5 %. V 
primeru, da bo prišlo do uveljavitve Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v 
javnem sektorju za leti 2011 in 2012, bo nominalna rast plač v javnem sektorju prihodnje leto 0,8-
odstotna, v letu 2012 pa se bo s postopnim varčevanjem določenih elementov plač javnim 
uslužbencem, ki so sedaj zamrznjeni okrepila na 2,5%. Dogovor predvideva, da se letošnje plačilo 
tretje četrtine zneska za odpravo plačnih nesorazmerji ne izvede, prihodnje leto pa tudi četrta 
četrtina ne, prav tako se ne izvede uskladitev z inflacijo in napredovanja. 
 
Povprečnina, ki je eden iz elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne 
izravnave, bo za leti 2011 in 2012 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun 
povprečnine za financiranje občinskih nalog ( UR. List RS, št. 51/09). Na podlagi 14. in 16. člena  
na bo Ministrstvo za finance  o višini povprečnine obvestilo v zakonsko določenih rokih: predhodni 
podatki do 15. oktobra, končni pa po sprejetem državnem proračunu. Trenutni predlog ministrstva 
znaša 545,50 € za leto 2011.  
 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest 

                                                 
1Vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2010  



  

in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev 
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Primerna poraba Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah po izračunih Ministrstva za finance RS za leto 2011 znaša 
1.488.698 €. 
 
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki 
s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. 
Po zadnjih veljavnih podatkih Ministrstva za finance pripada Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2011 66.261 € finančne izravnave. 
 

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po 
naslednjih klasifikacijah: 

 
− Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje 

odgovor na vprašanje kdo porablja proračunska sredstva: občinski svet (10), nadzorni odbor 
(20), župan (30), občinska uprava (40) in režijski obrat (41). 

 
− Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem 

kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje 
odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Ekonomsko klasifikacijo določajo konti 
in podkonti. 

 
− Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski 

klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje 
za kaj se porabljajo javna sredstva. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov 
občinskih proračunov razvrščajo v: 

o področja proračunske porabe (23 področij), 
o glavne programe (61 glavnih programov) in 
o podprograme (122 podprogramov). 

 
− Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih 

javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oz. občine. Predpisana funkcionalna 
klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in 
omogoča mednarodne primerjave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
ZA LETO 2011 – prva obravnava 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 
76/08, 100/08 in 79/09 in 51/10), 29. 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, 109/08 in 49/09) in 16. 
člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. redni seji,  dne _____________ sprejel 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH ZA 
LETO 2011 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2011 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov oz. podkontov. 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Konto                            Skupina/podskupina kontov v EUR 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 2.983.815 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.937.815 
70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.554.648 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.420.343 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 67.505 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 66.800 
706   DRUGI DAVKI  0 
71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 383.167 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

211.177 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500 



  

712   DENARNE KAZNI  2.500 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 72.100 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 95.890 
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 357.551 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 72.506 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 

285.045 

73    PREJETE DONACIJE (730+731) 0 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0 
74     TRANSFERNI PRIHODKI     688.449 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

209.518 

741  
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA 
KOHEZIJSKO POLITIKO 

478.931 

 

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 2.953.674 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 903.167 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 113.352 

401   
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

18.554 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  727.861 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21.900 
409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 21.500 
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 572.861 

410   SUBVENCIJE 33.040 

411   
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

329.190 

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN 
USTANOVAM 

52.492 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  158.139 
42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.398.537 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.398.537 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 79.110 

430   INVESTICIJSKI TRANSFER  0 

431   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. 
OSEBAM 

58.250 

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

20.860 

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. - II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 

30.141 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   



  

 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   0 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA  0 
441   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.) 

30.141 

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A   

 VIII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 IX. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 75.810 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  75.810 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.) -75.810 

  XI. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA 
RAČUNIH                                                                  
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) 

-45.669 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   
PRETEKLEGA LETA 45.669 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE  IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA  0 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. 



  

 
4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 
43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: 

- prihodki požarne takse po 67. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 31/2007 – 
UPB1). 

- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja 
pokopališča, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo. 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika proračuna) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (1. polletje) in v začetku 
prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2011 in njegovi realizaciji. 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s 
postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
 

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna – župan, lahko spreminja vrednost projektov v 
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora 
predhodno potrditi občinski svet. 

 



  

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
8. člen 

(proračunski sklad) 
 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan je po ZJF. 

Od prihodkov proračuna za leto 2011, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje 
proračunska rezerva v višini 6.500 €. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 € župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oz. 
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. 

 
 

9. člen 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 15.000 € vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za  nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA 
 

10. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 105 € 
odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga. 

 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 

 
11. člen 

V letu 2011 se Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ne bo dolgoročno zadolževala. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije. 

 
 
 

Številka: 410-39/2010-19 

Datum: 25.11.2010 

  

 

Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                                    Peter Škrlec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
ZA LETO 2012 – prva obravnava 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 
76/08, 100/08 in 79/09 in 51/10), 29. 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, 109/08 in 49/09) in 16. 
člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. redni seji,  dne _____________ sprejel 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH ZA 
LETO 2012 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2012 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov oz. podkontov. 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Konto                            Skupina/podskupina kontov v EUR 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 3.104.650 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.948.748 
70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.557.978 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.420.343 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 69.635 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 68.000 
706   DRUGI DAVKI  0 
71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 390.770 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

206.330 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500 



  

712   DENARNE KAZNI  2.500 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 74.330 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 106.110 
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 266.271 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 20.000 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 

246.271 

73    PREJETE DONACIJE (730+731) 0 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0 
74     TRANSFERNI PRIHODKI     889.631 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

277.772 

741  
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA 
KOHEZIJSKO POLITIKO 

611.859 

 

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.054.030 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 679.249 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 116.677 

401   
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

18.895 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  500.877 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21. 300 
409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 21.500 
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 596.218 

410   SUBVENCIJE 33.180 

411   
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

330.000 

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN 
USTANOVAM 

72.034 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  161.004 
42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.700.418 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.700.418 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 78.145 

430   INVESTICIJSKI TRANSFER  0 

431   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. 
OSEBAM 

56.850 

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

21.295 

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. - II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 

50.620 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   



  

 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   0 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA  0 
441   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.) 

50.620 

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A   

 VIII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 IX. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 74.395 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  74.395 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.) -74.395 

  XI. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA 
RAČUNIH                                                                  
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) 

-23.775 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   
PRETEKLEGA LETA 23.775 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE  IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA  0 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. 



  

 
4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 
43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: 

- prihodki požarne takse po 67. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 31/2007 – 
UPB1). 

- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja 
pokopališča, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo. 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika proračuna) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (1. polletje) in v začetku 
prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2012 in njegovi realizaciji. 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s 
postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
 

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna – župan, lahko spreminja vrednost projektov v 
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora 
predhodno potrditi občinski svet. 

 



  

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
8. člen 

(proračunski sklad) 
 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan je po ZJF. 

Od prihodkov proračuna za leto 2012, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje 
proračunska rezerva v višini 6.500 €. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 € župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oz. 
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. 

 
 

9. člen 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 15.000 € vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za  nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA 
 

10. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 105 € 
odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga. 

 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 

 
11. člen 

V letu 2012 se Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ne bo dolgoročno zadolževala. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije. 

 
 
 

Številka: 410-39/2010-20 

Datum: 25.11.2010 

  

 

Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                                      Peter Škrlec 

 

 
 
 
 



  



  



  

 
 
 



  

 

 
 



  



  



  



  

 
 
 



  

 



  



  



  



  

 
 
 



  

 



  



  



  



  

 
 
 



  



  



  



  



  

 
 
 



  



  



  



  



  



  

 
 



  

7 .  OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA 
LETO 2011 

I. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 3 0 . 1 4 1  

4 - ODHODKI 2.953.674 

40 - TEKOČI ODHODKI 903.167 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 113.352 

V okviru tekočih odhodkov predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim. 

Gre za stroške osnovnih plač,  dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela, prehrane med delom... 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 18.554 

Gre za stroške obveznih prispevkov: 

- za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

- za zdravstveno zavarovanje 

- za obvezno zdravstveno zavarovanje 

- za poškodbe pri delu in 

- za starševsko varstvo. 

Sem spadajo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. 

 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 727.861 

V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in kakovostno delo občinske 
uprave in režijskega obrata. 

Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo pisarniški material, storitve čiščenja poslovnih prostorov, nakup 
časopisov, revij in druge strokovne literature, električna energija, poštne stroritve, goriva in maziva za službeni 
vozili. Gre skratka za vse tiste stroške, osnovnega delovanja občinske uprave in tekočega vzdrževanja cest, 
poslovnih in drugih objektov. 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21.900 

V okviru plačila domačih obresti, načrtujemo sredstva za plačilo obresti od najetih kreditov, upoštevaje 
amortizacijske načrte za najete dolgoročne kredite. 

409 - REZERVE 21.500 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 

V proračunu za leto 2011 se oblikuje proračunska rezerva za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri 
odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in drugih naravnih oz. ekoloških nesreč v 
višini 6.500 €. 

Prav tako se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 15.000 € vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija. 



  

41 - TEKOČI TRANSFERI 572.861 

410 - SUBVENCIJE 33.040 

Subvencija je ena izmed oblik občinske pomoči. Je denarna podpora, pomoč iz občinskega proračuna, ki se 
posameznim upravičencem dodeljuje za različne namene. Subvencije Občina Sv. Jurij v Slov. goricah podeljuje na 
podlagi dveh razpisov. 

Na podlagi Javnega razpisa o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja, 
podeljuje občina sredstva za izvajanje naslednjih ukrepov: 

- subvencioniranje obrestne mere (3.380,00 €)in 

- pomoč za samozaposlitev (4.260,00 €). 

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja, pa občina podeljueje subvencija za 
različne ukrepe v kmetijstvu.V ta namen so za leto 2011 v proračunu načrtovana sredstva v višini 25.400 €. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 329.190 

V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom, občina obdaruje vse starše novorojenčkov, s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah s finančno vzpodbudo ob rojstvu otroka.  

Prav tako so med transfere zajete denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne dosežke na 
različnih področjih. Največji del transferov predstavljajo plačila razlike do ekonomske cene vrtca. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 52.492 

Gre za sofinanciranje programov dela različnim društvom, ki delujejo v občini in na njenem območju. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 158.139 

Največji odstotek drugih domačih transferov predstavljajo transferi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, 
Centra za socialno delo Lenart in Javni zavod Knjižnica Lenart. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.398.537 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.398.537 

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev. 
Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. 

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.398.537 € in sicer: 

- nakup zgradb in prostorov: 20.000 € 

- nakup opreme: 27.420 € 

- novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 1.155.255 € , 

- nakup zemljišč in naravnih bogastev, ter projektna dokumentacija in nadzor. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 79.110 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
 58.250 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. 



  

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
 20.860 

Gre predvsem za investicijske transfere JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za  investicijsko 
vzdrževanje ter nabavo materiala in opreme. 

 

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.983.815 

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.554.648 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.420.343 

Gre za prihodek občine iz naslova glavarine. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oz. 
drugih davkov, odstopljen občinam za financiranjem skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi oz. izračuna 
Ministrstvo za finance. 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 67.505 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine - nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in 
fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 66.800 

Domači davki na blago in storitve obsegajo davke na dobiček od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okolje dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 383.167 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 211.177 

V proračunu za leto 2011 so v okviru udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja načrtovani prihodki od obresti 
od vezanih depozitov in obresti od sredstev na vplogled. Prav tako so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za 
občinska stanovanja. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500 

Načrtujemo prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava vlagateljem različnih 
vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). 

712 - DENARNE KAZNI 2.500 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki jih načrtujemo v višini 2.500 €. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 72.100 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: 

- prihodke od storitev za vrtec - razlika do ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivalšče v 
drugi občini, obiskujejo pa vrtec v vaši občini, 

- vodarina, 

- prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže... 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 95.890 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (refundacija javnih del, refundacija splošno koristno delo), 
prispevki upravičencev pomoči na domu ter komunalni prispevki občanov. 



  

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 357.551 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 72.506 

V letu 2011 načrtujemo prihodke od prodaje osnovnih sredstev - zgradbe starega vrtca, in če bo ugodna tržna 
situacija, tudi prihodke od prodaje kapitalskih deležev oz. delnic. 

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 285.045 

Pri načrtovanju prihodkov od prodaje zemljišč smo načrtovali prodajo zemljišč, razvidnih iz Načrta nabave in 
prodaje nepremičnega premoženja Občine Sv.  Jurij v Slov. goricah. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 688.449 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 209.518 

Prihodki zajemajo finančno izravnavo in sofinancerska sredstva s trani državnega proračuna ministrstev, za 
investicije. 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU 478.931 

Iz sredstev proračuna EU načrtujemo sredstva za naslednje projekte v skupni vrednosti 478.931 €: 

- ureditev vaškega jedra Jurovski Dol : 104.808 € 

- ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol: 174.485 € 

- ureditev kulturnega doma Jurovski Dol: 194.639 € in 

- LAS (EU Leader) sofinanciranje projektov usmerjevalne signalizacije v višini 5.000 €. 

 

C - Račun financiranja - 7 5 . 8 1 0  

5 - RAČUN FINANCIRANJA 75.810 

55 - ODPLAČILA DOLGA 75.810 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 75.810 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države 
oz. občine oz. s financiranjem proračunskega deficita. 

V računu financiranja se za leto 2011 ne načrtuje dolgoročnih zadolževanj. 

 

 



  

Načrtovani prihodki 2011
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Načrtovani odhodki 2011
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8 .  OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA 
LETO 2011 

 

II. POSEBNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 3 0 . 1 4 1  

 

10 - OBČINSKI SVET 2 8 . 9 8 0  

01 - POLITIČNI SISTEM 13.280 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 13.280 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem 
s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednosti cilj je, da se v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in 
občinsko upravo pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi 
bomo dosegali želene cilje. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 13.280 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za delovanje občinskega sveta in odborov in sredstva za financiranje 
političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o volilni kampanji, Zakon o poltičnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 
uslužbencih, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Sklep o načinu 
financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno in konstruktivno delo občinskega sveta, odborov in 
komisij 

− uresničevanje smernic občinskega sveta in političnih strank 

− naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori in 
komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje 

 



  

100101 - Sejnine za občinski svet in odbore 11.380 
Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov v letu 2011 načrtujemo 11.380 €. 

100103 - Financiranje političnih strank 1.900 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka financiranje političnih strank vključuje sredstva, namenjena financiranju političnih strank glede na 
dobljeno število glasov na lokalnih volitvah 2010.  Sredstva se izplačujejo na podlagi Sklepa o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 14.700 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 14.700 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.redstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 10.700 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva občinskega sveta in odborov ter sredstva 
za promocijo občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− priprava gradiva za občinski svet in odbore 

− objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 

− promocija občine 

100401 - Priprava in objava gradiva 3.700 

Priprava gradiv za občinski svet in objava gradiv na spletni strani občine. S tem je omogočeno, da ima širša javnost 
vpogled na vsebino sej občinskega sveta. 

100404 - Sredstva za promocijo občine 7.000 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 4.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za izvedbo občinskega praznika. Na občinski proslavi in drugih 
spremljajočih prireditvah je ljudem predstavljeno delovanje obine skozi vso leto. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− predstavitev občine ob občinskem prazniku 



  

 

 100402 - Izvedba občinskega praznika                                                                 
4.000 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

1803 - Programi v kulturi 1.000 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 1.000 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za izdajo  decembrske številke 2010 lokalnega časopisa Ovtarjeve novice. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− občanov podati čim več informacij o aktualnem dogajanju v občini 

− seznanitev občanov z delom društev v občini 

− seznanitev občanov s  prihajajočimi in aktualnimi razpisi 

101802 - Izdaja časopisa 1.000 
 

 

20 - NADZORNI ODBOR 2 . 8 9 6  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.896 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem 
področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

0203 - Fiskalni nadzor 2.896 

Opis glavnega programa 

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 2.896 

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva, namenjena učinkovitemu nadzoru nad porabo javnih financ v naši občini. Gre za 
sejnine oz. opravljen nadzor ter materialne stroške nadzornega odbora, kot so stroški seminarjev, ter prevozni stroški 
na seminarje, vključno z dnevnicami. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS... 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− spremljanje redno poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju 
občine 

− ugotavljanje smotrnost porabe proračunskih sredstev in 

− preverjanje spoštovanja predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe 

200201 - Sejnine za nadzorni odbor 1.251 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo 1.251 € sredstev za nadomestila za opravljanje funkcije in sejnine. 

200202 - Materialni stroški za nadzorni odbor 645 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške načrtujemo 645,00 € sredstev. Sem spadajo stroški konferenc, seminarjev, prevozni stroški in 
dnevnice. 

200203 - Notranji nadzor 1.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za notranji nadzor nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

30 - ŽUPAN 4 8 . 8 0 5  

01 - POLITIČNI SISTEM 39.805 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 39.805 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- župana in podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 39.805 

Opis podprograma 

Znotraj programa je planirana proračunska postavka »Stroški dela župana«, ki vključuje sredstva namenjena 
neprofesionalnem opravljanju funkcije župana. Plačni razred (49) župana je določen v Sklepu o določitvi plače oz. 
nadomestila za opravljanje funkcije župana, osnovna plača pa v Prilogi I k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 
Ker župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, kot če bi funkcijo opravljal 
poklicno. 

 Znotraj podprograma smo načrtovali materialna sredstva za opravljanje funkcije župana in stroške, v zvezi z 
opravljanjem službenih poteh župana. 

Prav tako v ta podprogram spadajo stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana.  Podžupana imenuje župan in 
mu tudi s sklepom o določitvi  plačila za opravljanje funkcije podžupana, določi višino plačila za opravljanje 
funkcije. 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− zagotovitev sredstev za nemoteno vodenje občine 

 

− zagotoviti primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati (ministrstva, vladne 
službe, druge občine…) 

300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije           19.640 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo sredstva za nemoteno delo župana. Gre za mesečno izplačilo sejnin županu in stroški konferenc in 
seminarjev. 

300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana                                             5.565 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru materialnih stroškov župana so načrtovana sredstva za reprezentanco, telefon, faks,elektronsko pošto in 
drugi splošni material in storitve. 

300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana                                         1.900 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške opravljanja službenih poti župana, ki zajemajo: prevozni stroški in dnevnice za službena potovanje 
ter drugi s tem povezani izdatki. 

300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana                                           10.200 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti vsi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana in vključujejo mesečne sejnine za 
opravljanje funkcije ter stroški konferenc in seminarjev s pripadajočimi potnimi stroški na službenih poteh. 

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis                                                  2.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za načrtovana sredstva za obveščanje javnosti o raznih dogodkih v časopisu, radiu ali drugem mediju. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 9.000 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 9.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 9.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. Prav tako so v proračunu za leto 2011 načrtovana 
sredstva za zlate poroke in druge jubileje občanov, sprejem odličnih učencev pri županu in druga protokolarna in 
poslovna darila. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− decembrska obdaritev otrok 

− pogostitev otrok z lutkovno predstavo in obiskom Božička 

300401 - Zlate poroke, drugi jubileji                                                                                      500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sredstva za zlate poroke in druge jubileje, ki jih praznujejo občani in na katere je župan povabljen. 

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu                                                                            1.200 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob zaključku zadnjega razreda osnovne šole,  vse tiste učence naše občine, ki so vse razrede osnovne šole zaključili 
z odličnim uspehom, župan povabi na sprejem, kjer jih obdari z izletom in manjšimi spominskimi darili. 

300403 - Sponzorstva, donatorstva...                                                                                     4.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sredstva župana, ki jih nameni za razna sponzorstva in donatorstva. 

300404 - Protokolarna in poslovna darila                                                                             3.300 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so načrtovana sredstva za protokolarna in poslovna darila, ki jih občina pokloni ob koncu leta in 
ob posebnih priložnostih svojim poslovnim partnerjem. 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA 9 0 6 . 2 5 8  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.600 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 1.600 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa 
in pobiranja občinskih dajatev. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 1.600 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov 
Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi 



  

400201 - Plačila storitev  UJP...        1.600 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov 
Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 10.750 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

0401 - Kadrovska uprava 2.550 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 2.550 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se planirajo sredstva za denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom. Sredstva se delijo 
na podlagi vsakoletnega razpisa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom  

-        nagraditi vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli in/ali fakulteti 

-        vzpodbuditi k obšolski dejavnosti 

-        povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini 

400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom                                          2.550 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 8.200 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.300 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− decembrska obdaritev otrok 

− pogostitev otrok z lutkovno predstavo in obiskom Božička 

 

400404 - Božična in novoletna obdaritev otrok                                                               2.300 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.900 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in opreme. Postavka vključuje 
poraba kuriv in stroški ogrevanja – dimnikarske storitve, tekoče vzdrževanje opreme in objekta, ter zavarovalne 
premije. Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za sodne stroške in stroške odvetnikov ter notarjev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financiah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih procesih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževanje objekta občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne dejavnosti ter ohranjanja 
vrednosti objekta. 

- Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava 
vrši v okviru proračusnkih možnosti. 

400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov                                                               4.900 

400402 - Sodni stroški in stroški odvetnikov                                                                        1.000 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                                                      138.092 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 7.386 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje 
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike 
povezovanja občin. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 7.386 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se 
med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. 

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalnega razvoja: Mariborska razvojna 
agencija, Lokacijska akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric in članarine v raznih institucijah (Združenje občin 
Slovenije). 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje 

- razvoj občine 

- izmenjava mnenj in izkušenj med občinami 

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA) 680 

400610 - LAS Ovtar Slovenskih goric 5.706 

400611 - Članarine v raznih institucijah 1.000 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 130.706 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 116.806 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje…), materialni stroški 
in komunalne storitve občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih 
financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 
udeležencev v postopku 

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 

- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi 

400601 - Stroški dela občinske uprave                                    81.156 

400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 28.150 

400615 – Notranja revizija                                                                                              7.500 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 13.900 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pogodbena dela in občasno pomoč pri delu občinske uprave, ki jih 
občasno opravljajo študenti preko študentskega servisa. Prav tako se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje  
občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje službenih vozil (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za 
registracijo vozila ter zavarovalne premije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave 

-        redno vzdrževana  službena avtomobila 

400605 - Pogodbena dela 4.900 

400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 6.800 

400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila 2.200 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 55.276 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 55.276 

Opis glavnega programa 

Glavni program Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.800 

Opis podprograma 

Znotraj  podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita in izdatki za obrambo pred točo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpostavitev potrebnega sistema civilne zaščite in ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne zaščite 
za primer naravnih nesreč 

- učinkovita obramba pred točo 

400704 - Civilna zaščita 500 

400705 - Obramba pred točo 1.300 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 53.476 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja 
Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij in Gasilske zveze Lenart. Prav tako so znotraj podprograma načrtovana 
sredstva za prenakazilo požarne takse in investicijski transferi za nakup novega gasilskega vozila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij 

-        sofinanciranje Gasilske zveze Lenart 

-        pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij  PGD Sv. Jurij 

-        pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila in s tem pripomoči k še večji požarni varnosti v občini in širše 



  

400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij 5.800 

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.726 

400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij 2.950 

400706 - PGD Sv. Jurij - sof. nakup gasilskega vozila 40.000 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.039 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosi in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 4.039 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029002 – Notranja varnost 4.039 

Opis podprograma 

Zakon o občinskem redarstvu občinam daje pristojnosti za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega 
področja in nalog občinskega redarstva. 

 Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- urejanje in nadzor prometa na cestah  

- nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju 

- izvajanje nadzora nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju 
za pešce… 

400802 – Medobčinsko redarstvo                                                                                        4.039 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 27.400 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 27.400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.000 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za delovanje društev občine s področja prilagajanja podeželjskih 
območij. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvoj čebelarstva v občini 

- razvoj vinogradništva v občini 

- ohranjanje domačih kulinaričnih običajev in jedi 

401103 - Čebelarsko društvo Sv. Jurij 500 

401104 - Društvo vinogradnikov Slovenske gorice 500 

401109 - Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij 1.000 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 25.400 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področje kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje 
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. V sodelovanju z Odborom za gospodarstvo, kmetijstvom in finance 
se vsakoletno pripravi razpis za subvencioniranje kmetijstva, ki je v skladu z evropskimi smernicami in direktivami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju 

-        preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč 

401101 - Subvencioniranje kmetijstva 25.400 
 

 

14 - GOSPODARSTVO 22.740 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe - Gospodarstvo, zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 7.640 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 7.640 

Opis podprograma 

V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlitve v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 13/2008) se vsako leto razpiše natečaj za sofinanciranje samozaposlitev - za 
odprtje novega delovnega mesta ali za subvencioniranje obrestnih mer za nakup osnovnih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        vzpodbujanje samozaposlitev 



  

-        pomoč pri odločitvi za samozaposlitev 

401404 - Spodbujanje podjetništva 7.640 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 15.100 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

14039001 - Promocija občine 10.000 

Opis podprograma 

V okviru podprograma smo uvrstili sredstva na proračunski postavki Turistično informacijske table – usmerjevalne 
signalizacije. S  projektom bomo kandidirali na razpisu za sredstva EU Leader, preko LAS Ovtar Slovenskih goric. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        povečati prepoznavnost občine 

-        s turističnimi tablami povečati preglednost kraja 

-        lažja orientacija obiskovalcev našega kraja 

401407 - Turistično - informacijske table (usmerjevalne signalizacije) 10.000 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.100 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva financiranje javnega razpisa s področja turizma in stroški 
delovanja javnih e-točk – brezplačnega dostopa do interneta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničevanju programov Turističnega društva Dediščina 

- brezplačna uporaba interneta in računalniške opreme za občane in goste 

401409 - Javni razpis za področje: turizem                                                                                   3.600 

401410 – E-točki (kulturni dom in osnovna šola)                                                                          1.500 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 11.765 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 



  

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 11.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaževanjem okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.700 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške zbiranja sredstev za občino – odpadki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 

401508 - Zbiranje sredstev za občino – odpadki                                                               1.700 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo                                                                  9.800 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav, katere 
občina sofinancira na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov 
goricah (MUV št. 17/2009). Prav tako so znotraj programa načrtovana sredstva za stroške obračunavanja republiške 
takse za odpadne vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

 

401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav                                     6.000 

401506 - Str. obračunavanja rep. takse in priključne zmogljivosti (Nigrad)                    3.800 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST                                                             45.057 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                                           1.605 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                                                    1.605 

Opis podprograma 

Na proračunski postavki »Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj« so evidentirana sredstva za tekoče 
vzdrževanje občinskih stanovanj, zavarovalne premije za stanovanja ter mesečni strošek upravitelja stanovanja – 
Servostan. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        ohraniti vrednost občinskim stanovanjem 

-        zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine 

401604 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj                                                      1.605 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna                                                               43.452 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069002 - Nakup zemljišč                                                                                   43.452 

Opis podprograma 

Gre za nakup zemljišč, ki so podrobneje predstavljena v Programu nakupa in prodaje nepremičnega premoženja 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 in 2012. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon 

401610 - Nakup zemljišč                                                                                                       43.452 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                       11.700 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, 
preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva                                   11.700 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo                                                                 9.400 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste občane, 
ki nimajo možnosti drugega zavarovanja in katere je po Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti občina iz 
svojega proračuan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti nujno zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki niso zaposleni in 
trenutno nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja 



  

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                   9.400 

17079002 - Mrliško ogledna služba                                                                        2.300 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške mrliško ogledne službe, katero je občina po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško ogledne službe. 

401702 - Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)                            2.300 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE         54.343 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. V okviru 
kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin in 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

1803 - Programi v kulturi                                                                     42.653 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo                                                            22.373 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja knjižnične 
dejavnosti občanov po Zakonu o knjižničarstvu. Načrtovani so izdatki za blago in storitve v Knjižnici Lenart, ter 
izdatki za nakup knjig v Knjižnici Lenart in v šolski knjižnici OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- občanom omogočiti izposojo želenega knjižnega in drugega gradiva 

-  

401805 - Knjižnica Lenart                                                                                             21.821 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico 551 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 16.500 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za namene sofinanciranja Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. Prav tako smo načrtovali sredstva za javne kulturne projekte in programe – sofinanciranje delovanja 



  

kulturnega društva in kulturnih prireditev. Prav tako se v letu 2011 načrtuje sofinanciranje nakupa oblačil za 
Jurovski oktet Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o 
društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 

-         vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 

-         sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 

401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti                                                             1.400 

401804 – Nastopi pihalnega orkestra MOL                                                                             600 

401813 - Letni program kulture - javni kulturni programi - javni razpis                        4.000 

401814 - Letni program kulture - javni kulturni projekti - javni razpis                           6.000 

401817 – KD Ivan Cankar – nakup oblačil za Jurovski oktet                                            4.500 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi                                                                    3.780 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma načrtujemo stroške za vzdrževanje kulturnega doma v Jurovskem Dolu. Gre za stroške 
električne energije, ogrevanja, odvoz smeti, zavarovalne premije za opremo, čistilne stroritve in druge splošne 
storitve in material. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževanje kulturnega doma 

- omogočiti nemoteno društveno dejavnost v kulturnem domu 

401806 - Vzdrževanje kulturnega doma                                                                               3.780 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam                                                     1.090 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, 
narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih organizacij. 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij                                                       210 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. 



  

401825 - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo                                                210 

 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin                                                      880 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja in programov Društva upokojencev 
Sv. Jurij in Zveze društev upokojencev Slovenskih goric. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         pomoč pri uresničevanju programa društev upokojencev 

-         vzpodbujanje družabnega  življenja starejše populacije 

401821 - Zveza Društev upokojencev Slovenskih goric                                                        260 

401822 - Sofinanciranje delovanja društva upokojencev Sveti Jurij                                 620 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti                                                 10.600 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. V okviru 
športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo 
lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, 
gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

18059001 - Programi športa                                                                                  10.600 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva izvedbo letnega programa športa v občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešna izvedba javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa 

- pomoč pri uresničpitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vspodbujanje interesnih 
dejavnosti občanov 

401815 - Letni program športa                                                                                                      
 10.600 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE                                                                    406.831 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 



  

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                       227.475 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

19029001 – Vrtci                                                                                                   227.475 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za zagotavljanje sredstev razlike med plačili staršev in 
polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v okviru JJV in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in druge vrtce, v katere 
so otroci iz naše občine vključeni. Načrtovana sredstva upoštevajo stroške organiziranja treh oddelkov vrtca. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu 

- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem 

- vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja 
predšolske vzgoje 

401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol                                195.300 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin                                    29.875 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje                                   84.856 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega 
šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

19039001 - Osnovno šolstvo                                                                                  84.856 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, tekmovanje učencev v znanju, program nadstandard za zgodnje učenje tujega jezika, varstvo vozačev, 
Eko šola, investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme, sofinanciranje prevozov v šolo v naravi, sofinanciranje 
nakupa računalniške opreme in zavarovalne premije za šolo. 

401903 - OŠ J. Hudalesa - tekmovanje učencev v znanju                                                   1.562    

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. opreme                                       49.121 

401905 - OŠ J. Hudalesa - zgodnje učenje drugega tujega jezika                                      1.126 

 
                                        



  

401906 - OŠ J Hudalesa –varstvo vozačev                                                                     2.885 

401910 - Eko šola 227 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme 18.860 

401915 - OŠ J. Hudalelsa - sofinanciranje prevozov v šolo v naravi 1.075 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije   8.000 

401921 – Investicije v OŠ – računalniška oprema                                                         2.000 

 

1906 - Pomoči šolajočim 94.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 94.500 

Opis podprograma 

Gre za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu za učence OŠ J. Hudalesa Jurovski 
Dol ter regresiranje šolskih prevozov za otroke, ki obiskujejo šole, prilagojene posebnim programom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom 

401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa                                              88.200  

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi                                         6.300 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO                                                                71.765 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 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. 

2002 - Varstvo otrok in družine 8.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 8.000 

Opis podprograma 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki na proračunski postavki pomoč staršem pri rojstvu 
otroka. Finančna vzpodbuda se izplačuje vsakemu staršu novorojenca, s stalnim prebivališčem v naši občini na 
podlagi Sklepa o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpodbuda rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka 

402003 - Pomoč staršem pri rojstvu otroka                                                                       5.000 

402006 - Pomoč raznim neprofitnim organizacijam                                                         3.000 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva                                 63.765 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini in 
lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 
skupinam. 

20049001 - Centri za socialno delo                                                                      15.695 

Opis podprograma 

Gre za (so)financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart, ki jih le-ta opravlja za občane Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja, lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. 
Vsako leto se s Centrom za socialno delo sklene pogodba o sofinanciranju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje izvajanja nalog Centra za socialo delo Lenart, ki jih koristijo pomoči potrebni občani – pomoč 
družini na domu, pomoč starejšim na domu, svetovanja in druge oblike pomoči 

402015 - Delovanje CSD Lenart                                                                                          15.695 

20049002 - Socialno varstvo invalidov                                                                 35.000 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje 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 oskrbo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti institucionalno varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev 
za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu 

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov                                                         35.000 

20049003 - Socialno varstvo starih                                                                        9.000 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih 
je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti institucionalno 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 



  

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih                                         9.000 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih                                             1.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovani stroški za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin tistim občanom, ki nimajo 
dovolj lastnih sredstev za pokritje teh stroškov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vsem občanom zagotoviti dostojen pogreb 

402004 - Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin                                                             1.000 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                         3.070 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja humanitarnih 
organizacij rdečega križa in drugih društev s tega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničevanju programov krajevne organizacije rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči 
občanov, ki so pomoči potrebni 

- spodbujanje srečanj in druženje invalidov 

- otrokom iz materialno šibkejših družin omogočiti letovanje na morju 

402011 - Sofinanciranje prireditev KORK Sv. Jurij za srečanja starejših občanov          510 

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart                                                             2.350 

402016 - Društvo rejnic Lenart                                                                                               210 

 

 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                       23.400 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga                                                        23.400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                 23.400 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz 
naslova zadolževanja. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj                                                                                                23.400 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 21.500 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za 
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 6.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni 
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

23029001 - Rezerva občine 6.500 

Opis podprograma 

Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2011 v višini 6.500 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč 

402302 - Rezerva za naravne nesreče                                                                                  6.500 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko, s katero so zagotovljena sredstva za tiste namene, ki bodo s proračunom prenizko 
planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije 
določi župan. Splošna proračunska rezervacija je določena v 9. členu Odloka o proračunu in sicer v višini 15.000 € 
za leto 2011. 

402301 - Splošna proračunska rezerva                                                                               15.000 
 

 

 



  

 

41 - REŽIJSKI OBRAT 1 . 9 6 6 . 7 3 5  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA            
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 57.321 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 57.321 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki, regres za prehrano, 
regres za letni dopust…) ter materialni stroški za delo režijskega obrata. Načrtujejo se sredstva za 2 delovni mesti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih 
financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog  

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 
udeležencev v postopku 

-        učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 

410601 - Stroški dela za režijski obrat                                                                                52.421 

410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata                                                         5.600 
 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 4.900 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje službenih delovnih vozil, in sicer za traktor 725 
DT in tovorno vozilo Hyundai. V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za gorivo, vzdrževalna dela in 
morebitna popravila vozil oz. servise, zavarovalne premije za vozila.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financiah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        vzdrževano vozilo ima daljšo življenjsko dobo  

-        primerno vzdrževati in ohranjati uporabno vrednost delovnih vozil 

410603 – Vzdrževanje delovnega vozila – traktor 425 DT in Hyundai                            4.900 
 
 



  

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 600 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosi in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 600 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029001 - Prometna varnost 600 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma je načrtovana proračunska postavka za prometno preventivo uporabnika Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varsnosti cestnega prometa, Zakon policiji, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         zagotoviti varnost na šolskih poteh v smislu označevanja šolskih poti 

410801 - Stroški za prometno preventivo – SVPCP                                                              600 

 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.609 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 13.609 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih 
oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. 
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 13.609 

Opis podprograma 

Gre za načrtovanje odhodkov na proračunski postavki Program: Splošno koristno delo. Gre za pogodbo med 
Centrom za socialno delo Lenart in občino, da storilci prekrška, ki jim je bilo naloženo plačilo globe, le-to 
nadomestijo z odpravo določene naloge v splošno korist oz. v korist samoupravne lokalne skupnosti. 

Prav tako so znotraj podprograma načrtovani izdatki za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja na področju 
urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. V program javnih del bo v letu 2011 celo leto vključena 
ena oseba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zaposlitev brezposelne osebe za določen čas  



  

- zmanjšanje socilne ogroženosti in stisko brezposelnih 

- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo 

- izvajanje raznih manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah in drugih objektih in površinah javnega pomena 

411001 - Program: Splošno koristno delo                                                                              600 

411002 - Program javna dela: stroški dela                                                                        13.009 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 151.388 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 149.888 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za 
razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 149.888 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, s katerim se bo 
občina prijavila na razpis za Ukrep 322  Obnova in razvoj vasi, ki ga razpisuje Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja. Investicijski projekt bo obsegal ureditev trga in napravo poti in javne razsvetljave do trga, zamenjavo 
betona za kamen ter ureditev historičnega vaškega jedra s fontano. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         ohranjanje kulturne in naravne dediščine 

-         oživitev starega vaškega jedra 

-         dvigniti kulturno in turistično vrednost občine 

-         vplivati na večjo prepoznavnost občine in naselja Jurovski Dol 

-         prispevati k večji kulturni ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev 

411102 - Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol                                                                               149.888 

 

1104 - Gozdarstvo 1.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1.500 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini, kot bodo sofinancirana iz naslova pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         vzdrževane gozdne ceste 

411101 - Vzdrževanje gozdnih cest                                                                                     1.500 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 438.200 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 438.200 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 210.620 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za vzdrževanje občinskih cest, gre za 
tekoče vzdrževanje cest in vzdrževanje javnih poti. Prav tako se načrtujejo sredstva za izvajanje zimske službe s 
pluženjem snega in posipavanjem.  Za večjo prometno varnost v zimskem času smo kupili delovno vozilo – traktor 
model 725 DT. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu 

-         zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 

411301 - Vzdrževanje občinskih cest                                                                                 100.000 

411302 - Vzdrževanje javnih poti                                                                                        50.000 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje                                                             50.000 

411311 - Nakup delovnega vozila - traktor model 725 DT                                                10.620 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 190.000 

Opis podprograma 

Gre za načrtovana sredstva za modernizacijo in rekonstrukcijo naslednjih cest: 

- JP 703 463 Sp. Gasteraj – Žnofl – Belna 

- LC 203 102 Ledinek – Dražen Vrh 

- LC 203 461 Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol 

- JP 703 391 Lešnikov klanec 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         povečanje prometne varnosti 

-         povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času 

-         zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 

-         povečanje dostopnosti do gospodarskih subjektov 

-         povečanje možnosti razvoja turizma in podeželja 

411312 –Rekonstrukcija JP 703-463 Sp. Gasteraj – Žnofl - Belna 60.000 

411313 – Rekonstrukcija LC 203-102 Ledinek – Dražen Vrh                                   30.000 
411314 – Rekonstrukcija LC 203 461 Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol            70.000 

411315 – Reknstrukcija JP 703 391 Lešnikov klanec                                                  30.000 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 5.220 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje avtobusnih čakalnic. Gre za stroške odvoza smeti, tekoče vzdrževanje 
avtobusnih čakalnic in zavarovalne premije. Znotraj programa so prav tako evidentirani odhodki za zavarovanje 
cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti večjo varnost in zaščito pred vremenom za tiste občane, ki uporabljajo avtobusni prevoz 

-         skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja 

-         zavarovanje proti vandalizmu. 

411306 - Montažne avtobusne čakalnice                                                                              3.020 

411307 - Zavarovalne premije za ceste                                                                                2.200 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 32.360 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za javno razsvetljavo in sicer električna energija, tekoče vzdrževanje 
objektov javne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         osvetljenost strnjenih delov naselij  

-         zagotovitev večje varnosti in preprečitev vandalizma 

411308 - Javna razsvetljava                                                                                                 32.360 

 

 



  

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 28.911 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 24.090 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaževanjem okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.400 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest ter prenakazilo takse za obremenjevanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 

411502 - Ravnanje z odpadki - prenakazilo takse 4.800 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest, vreče 600 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 18.690 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za okoljsko dajatvijo za obremenjevanje okolja. Prav tako načrtujemo 
sredstva za vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zavarovanje vodotokov in podtalnice 

- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami 

- preprečevanje onesnaževanja vodotokov 

 

411501 - Okoljska dajatev  - odpadne vode, Nigrad                              1.600 

411506 - Vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav  17.090 

 
 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 4.821 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. 



  

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 4.821 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za Medobčinski inšpektorat, ki so ga ustanovile občine Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 
Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in 
občina Šentilj z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT« (MUV, št. 3/2008). Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi 
predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Odlok o 
oglaševanju in reklamiranju, Odlok o pokopaliških dejavnostih, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         nemoteno delovanje komunalne inšpekcije. 

-         urejena področja na področju komunale 

411504 - Komunalna inšpekcija - medobčinski inšpektorat 4.821 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 743.883 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 83.760 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev 
sistema gospodarjenja s prostorom. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 12.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za razne geodetske evidence in storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov... 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

411601 - Geodetske storitve 10.200 

411609 - Ureditev BCP 1.800 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 71.760 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za prostorsko načrtovanje za ureditev prostorske strategije. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
namerava letu 2011 razgrniti novi prostorski plan občine.  



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
stavbnih zemljiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora 

- omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo 
in drugo družbeno pomembno gradnjo. 

411602 - Prostorski akti občine 71.760 
 

1603 - Komunalna dejavnost 580.123 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo 518.573 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za vzdrževanje obstoječega vodovoda, vodarine in financiranje projekta 
Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorice. Prav tako je v podprogram zajet projekt Ureditev 
vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol. Namen projekta je rekonstrukcija oz. zamenjava dotrajanega obstoječega 
vodovoda ter izgradnja kanalizacije za padavinske vode. Zato je v občinski cesti Jurovski Dol – Partinje predvidena 
komunalna kanalizacija, ki se priključuje na obstoječo komunalno kanalizacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem  

- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo 

- z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja 

- ohranjanje naravnih virov in biotkse raznolikosti, kar ima pozitiven učinek na turizem in počutje ljudi. 

 

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina 25.440 

411608 - Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorica 62.937 

411611 - Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 430.196 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 26.750 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, ki zajemajo stroški 
košnje in urejanje starega in novega pokopališča, stroški odvoza smeti, voda, električna energija, zavarovalne 
premije in drugi vzdrževalni stroški. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         zgledno urejeno in vzdrževano pokopališče in mrliška veža 

411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 11.750 

411610 - Obnova in razširitev mrliške veže 15.000 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 25.600 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice in sredstva za prednovoletno okraševanje centra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         okrašenost centra v prednovoletnem času 

-         ustvariti praznično vzdušje, kot je to običaj v urbanih središčih 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 3.300 

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine 22.300 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti                                                     9.200 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za podporo projektu izgradnja in ureditev širokopasovnega omrežja. 
Projekt OŠO »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se 
izvaja v občinah Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. 
goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas. Nosilec projekta je Občina Sv. Trojica v Slov. goricah.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         omogočiti upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

-         ustvariti praznično vzdušje, kot je to običaj v urbanih središčih 

411612 – Izgradnja širokopasovnega omrežja 9.200 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna 80.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 80.000 

Opis podprograma 

Gre za načrtovanje sredstev za projekt Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske. Gre za izgradnje 
sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, vlaganje v oskrbo z vodo in v posodobitev 



  

obstoječih vodnih virov. V sklopu prometne infrastrukture je predmet projekta izgradnja lokalne ceste in pločnikov 
in javne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dostopnost do stanovanjskega naselja z izgradnjo lokalne ceste in pločnika ter s tem zagotoviti prometno 
varnost 

-         varovanje in zaščita vodnih virov 

-         zagotavljanje visoke življenjske ravni 

411606 - Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 80.000 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 302.824 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

1803 - Programi v kulturi 294.784 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 294.784 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma načrtujemo projekt Ureditev kulturnega doma v Jurovskem Dolu. V okviru ureditve se 
načrtuje temeljita obnova in dozidava kulturnega doma. Občina se bo z omenjenim projektom prijavila na javni 
razpis za sofinanciranje operacij  in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in 
razvoj vasi.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini 

- pridobitev novih večnamenskih prostorov 

- povečanje kakovosti kulturnega utripa območja kot vidik ohranjanja poselitve podeželja 

- ohranjanje kulturne zavesti, dvig kakovosti življenja na podeželju 

 

411802 - Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol 294.784 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 8.040 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 



  

18059001 - Programi športa 8.040 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov, v našem primeru športnega 
parka vključno z nogometnim igriščem, igriščem z odbojko na mivki in teniškima igriščema. Načrtovani so odhodki 
za električno energijo, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         primerno vzdrževan športni park 

-         občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa 

 

 411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme                                                8.040 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 230.000 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 230.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega 
šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

19039001 - Osnovno šolstvo 230.000 

Opis podprograma 

Gre za načrtovane odhodke za plačilo dodatnega urejanja okolice šole. 

411902 - Osnovna šola -  ureditev okolja 230.000 

 

C - Račun financiranja 7 5 . 8 1 0  

40 - OBČINSKA UPRAVA 7 5 . 8 1 0  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 75.810 

2201 - Servisiranje javnega dolga 75.810 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 



  

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 75.810 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz 
naslova zadolževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj 75.810 

Gre za odplačilo glavnic dolgoročnih najetih kreditov pri poslovnih bankah. 

 
 
 

ODHODKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 
 

01 POLITIČNI SISTEM 53.085 1,75% 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.496 0,15% 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL. JAVNE 
STORITVE 34.450 1,14% 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 195.413 6,45% 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 55.276 1,82% 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.639 0,15% 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.608 0,45% 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 178.788 5,90% 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 438.200 14,46% 
14 GOSPODARSTVO 22.740 0,75% 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.676 1,34% 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 788.940 26,04% 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 11.700 0,39% 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 358.167 11,82% 
19 IZOBRAŽEVANJE 636.831 21,02% 
20 SOCIALNO VARSTVO 71.765 2,37% 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 99.210 3,27% 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 21.500 0,71% 

Σ 3.029.484 100,00% 
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9 .  OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA 
LETO 2012 

I. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 5 0 . 6 2 0  

4 - ODHODKI 3.054.030 

40 - TEKOČI ODHODKI 679.249 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 116.677 

V okviru tekočih odhodkov predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim. 

Gre za stroške osnovnih plač,  dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela, prehrane med delom... 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 18.895 

Gre za stroške obveznih prispevkov: 

- za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

- za zdravstveno zavarovanje 

- za obvezno zdravstveno zavarovanje 

- za poškodbe pri delu in 

- za starševsko varstvo. 

Sem spadajo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. 

 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 500.877 

V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in kakovostno delo občinske 
uprave in režijskega obrata. 



  

Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo pisarniški material, storitve čiščenja poslovnih prostorov, nakup 
časopisov, revij in druge strokovne literature, električna energija, poštne stroritve, goriva in maziva za službeni 
vozili. Gre skratka za vse tiste stroške, osnovnega delovanja občinske uprave in tekočega vzdrževanja cest, 
poslovnih in drugih objektov. 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21.300 

V okviru plačila domačih obresti, načrtujemo sredstva za plačilo obresti od najetih kreditov, upoštevaje 
amortizacijske načrte za najete dolgoročne kredite. 

409 - REZERVE 21.500 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 

V proračunu za leto 2012 se oblikuje proračunska rezerva za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri 
odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in drugih naravnih oz. ekoloških nesreč v 
višini 6.500 €. 

Prav tako se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 15.000 € vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija. 

41 - TEKOČI TRANSFERI 596.218 

410 - SUBVENCIJE 33.180 

Subvencija je ena izmed oblik občinske pomoči. Je denarna podpora, pomoč iz občinskega proračuna, ki se 
posameznim upravičencem dodeljuje za različne namene. Subvencije Občina Sv. Jurij v Slov. goricah podeljuje na 
podlagi dveh razpisov. 

Na podlagi Javnega razpisa o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja, 
podeljuje občina sredstva za izvajanje naslednjih ukrepov: 

- subvencioniranje obrestne mere (3.380,00 €) in 

- pomoč za samozaposlitev (4.300,00 €). 

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja, pa občina podeljueje subvencija za 
različne ukrepe v kmetijstvu.V ta namen so za leto 2012 v proračunu načrtovana sredstva v višini 25.500 €. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 330.000 

V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom, občina obdaruje vse starše novorojenčkov, s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah s finančno vzpodbudo ob rojstvu otroka.  

Prav tako so med transfere zajete denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne dosežke na 
različnih področjih. Največji del transferov predstavljajo plačila razlike do ekonomske cene vrtca. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 72.034 

Gre za sofinanciranje programov dela različnim društvom, ki delujejo v občini in na njenem območju. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 161.004 

Največji odstotek drugih domačih transferov predstavljajo transferi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, 
Centra za socialno delo Lenart in Javni zavod Knjižnica Lenart. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.700.418 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.700.418 

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev. 
Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. 

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.700.418 € in sicer: 



  

- nakup zgradb in prostorov: 20.000 € 

- nakup opreme: 17.700 € 

- novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 1.585.089 € , 

- nakup zemljišč in naravnih bogastev, ter projektna dokumentacija in nadzor. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.145 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
 56.850 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
 21.295 

Gre predvsem za investicijske transfere JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za  investicijsko 
vzdrževanje ter nabavo materiala in opreme. 

 

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 3.104.650 

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.557.978 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.420.343 

Gre za prihodek občine iz naslova glavarine. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oz. 
drugih davkov, odstopljen občinam za financiranjem skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi oz. izračuna 
Ministrstvo za finance. 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 69.635 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine - nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in 
fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 68.000 

Domači davki na blago in storitve obsegajo davke na dobiček od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okolje dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 390.770 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 206.330 

V proračunu za leto 2012 so v okviru udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja načrtovani prihodki od obresti 
od vezanih depozitov in obresti od sredstev na vplogled. Prav tako so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za 
občinska stanovanja. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500 

Načrtujemo prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava vlagateljem različnih 
vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). 



  

712 - DENARNE KAZNI 2.500 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki jih načrtujemo v višini 2.500 €. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 74.330 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: 

- prihodke od storitev za vrtec - razlika do ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivalšče v 
drugi občini, obiskujejo pa vrtec v vaši občini, 

- vodarina, 

- prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže... 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 106.110 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (refundacija javnih del, refundacija splošno koristno delo), 
prispevki upravičencev pomoči na domu ter komunalni prispevki občanov. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 266.271 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 20.000 

V letu 2011 načrtujemo prihodke od prodaje osnovnih sredstev - zgradbe starega vrtca, in če bo ugodna tržna 
situacija, tudi prihodke od prodaje kapitalskih deležev oz. delnic. 

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 246.271 

Pri načrtovanju prihodkov od prodaje zemljišč smo načrtovali prodajo zemljišč, razvidnih iz Načrta nabave in 
prodaje nepremičnega premoženja Občine Sv.  Jurij v Slov. goricah. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 889.631 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 277.772 

Prihodki zajemajo finančno izravnavo in sofinancerska sredstva s trani državnega proračuna ministrstev, za 
investicije. 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU 611.859 

Iz sredstev proračuna EU načrtujemo sredstva za naslednje projekte v skupni vrednosti 611.859 €: 

- ureditev vaškega jedra Jurovski Dol : 232.013 € 

- ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol: 174.485 € 

- ureditev kulturnega doma Jurovski Dol: 205.361 €.  

 



  

C - Račun financiranja - 7 4 . 3 9 5  

5 - RAČUN FINANCIRANJA 74.395 

55 - ODPLAČILA DOLGA 74.395 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 74.395 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države 
oz. občine oz. s financiranjem proračunskega deficita. 

V računu financiranja se za leto 2012 ne načrtuje dolgoročnih zadolževanj. 
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10.  OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA 
LETO 2012 

 

II. POSEBNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 5 0 . 6 2 0  

 

10 - OBČINSKI SVET 2 8 . 3 8 5  

01 - POLITIČNI SISTEM 13.400 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 13.400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem 
s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prednosti cilj je, da se v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in 
občinsko upravo pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi 
bomo dosegali želene cilje. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 13.400 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za delovanje občinskega sveta in odborov in sredstva za financiranje 
političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o volilni kampanji, Zakon o poltičnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 
uslužbencih, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Sklep o načinu 
financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno in konstruktivno delo občinskega sveta, odborov in 
komisij 

− uresničevanje smernic občinskega sveta in političnih strank 

− naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori in 
komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje 

 



  

100101 - Sejnine za občinski svet in odbore 11.500 
Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov v letu 2012 načrtujemo 11.500 €. 

100103 - Financiranje političnih strank 1.900 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka financiranje političnih strank vključuje sredstva, namenjena financiranju političnih strank glede na 
dobljeno število glasov na lokalnih volitvah 2010.  Sredstva se izplačujejo na podlagi Sklepa o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 14.985 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 14.985 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.redstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 10.885 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva občinskega sveta in odborov ter sredstva 
za promocijo občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− priprava gradiva za občinski svet in odbore 

− objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 

− promocija občine 

100401 - Priprava in objava gradiva 3.785 

Priprava gradiv za občinski svet in objava gradiv na spletni strani občine. S tem je omogočeno, da ima širša javnost 
vpogled na vsebino sej občinskega sveta. 

100404 - Sredstva za promocijo občine 7.100 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 4.100 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za izvedbo občinskega praznika. Na občinski proslavi in drugih 
spremljajočih prireditvah je ljudem predstavljeno delovanje obine skozi vso leto. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− predstavitev občine ob občinskem prazniku 



  

 

 100402 - Izvedba občinskega praznika                                                                 
4.100 

 

20 - NADZORNI ODBOR 3 . 0 4 5  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.045 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem 
področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

0203 - Fiskalni nadzor 3.045 

Opis glavnega programa 

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 3.045 

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva, namenjena učinkovitemu nadzoru nad porabo javnih financ v naši občini. Gre za 
sejnine oz. opravljen nadzor ter materialne stroške nadzornega odbora, kot so stroški seminarjev, ter prevozni stroški 
na seminarje, vključno z dnevnicami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS... 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− spremljanje redno poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju 
občine 

− ugotavljanje smotrnost porabe proračunskih sredstev in 

− preverjanje spoštovanja predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe 

200201 - Sejnine za nadzorni odbor 1.300 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo 1.300 € sredstev za nadomestila za opravljanje funkcije in sejnine. 

200202 - Materialni stroški za nadzorni odbor 645 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške načrtujemo 645,00 € sredstev. Sem spadajo stroški konferenc, seminarjev, prevozni stroški in 
dnevnice. 

200203 - Notranji nadzor 1.100 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujejo se sredstva za notranji nadzor nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 



  

30 - ŽUPAN 5 0 . 3 9 5  

01 - POLITIČNI SISTEM 41.270 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 41.270 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- župana in podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 41.270 

Opis podprograma 

Znotraj programa je planirana proračunska postavka »Stroški dela župana«, ki vključuje sredstva namenjena 
neprofesionalnem opravljanju funkcije župana. Plačni razred (49) župana je določen v Sklepu o določitvi plače oz. 
nadomestila za opravljanje funkcije župana, osnovna plača pa v Prilogi I k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 
Ker župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, kot če bi funkcijo opravljal 
poklicno. 

 Znotraj podprograma smo načrtovali materialna sredstva za opravljanje funkcije župana in stroške, v zvezi z 
opravljanjem službenih poteh župana. 

Prav tako v ta podprogram spadajo stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana.  Podžupana imenuje župan in 
mu tudi s sklepom o določitvi  plačila za opravljanje funkcije podžupana, določi višino plačila za opravljanje 
funkcije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− zagotovitev sredstev za nemoteno vodenje občine 

 

− zagotoviti primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati (ministrstva, vladne 
službe, druge občine…) 

300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije           20.320 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo sredstva za nemoteno delo župana. Gre za mesečno izplačilo sejnin županu in stroški konferenc in 
seminarjev. 

300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana                                             5.580 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru materialnih stroškov župana so načrtovana sredstva za reprezentanco, telefon, faks,elektronsko pošto in 
drugi splošni material in storitve. 

300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana                                         1.940 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za stroške opravljanja službenih poti župana, ki zajemajo: prevozni stroški in dnevnice za službena potovanje 
ter drugi s tem povezani izdatki. 



  

300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana                                           10.830 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti vsi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana in vključujejo mesečne sejnine za 
opravljanje funkcije ter stroški konferenc in seminarjev s pripadajočimi potnimi stroški na službenih poteh. 

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis                                                  2.600 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za načrtovana sredstva za obveščanje javnosti o raznih dogodkih v časopisu, radiu ali drugem mediju. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 9.125 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 9.125 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 9.125 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. Prav tako so v proračunu za leto 2012 načrtovana 
sredstva za zlate poroke in druge jubileje občanov, sprejem odličnih učencev pri županu in druga protokolarna in 
poslovna darila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− decembrska obdaritev otrok 

− pogostitev otrok z lutkovno predstavo in obiskom Božička 

300401 - Zlate poroke, drugi jubileji                                                                                      500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sredstva za zlate poroke in druge jubileje, ki jih praznujejo občani in na katere je župan povabljen. 

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu                                                                            1.250 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob zaključku zadnjega razreda osnovne šole,  vse tiste učence naše občine, ki so vse razrede osnovne šole zaključili 
z odličnim uspehom, župan povabi na sprejem, kjer jih obdari z izletom in manjšimi spominskimi darili. 

300403 - Sponzorstva, donatorstva...                                                                                     4.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sredstva župana, ki jih nameni za razna sponzorstva in donatorstva. 



  

300404 - Protokolarna in poslovna darila                                                                             3.375 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so načrtovana sredstva za protokolarna in poslovna darila, ki jih občina pokloni ob koncu leta in 
ob posebnih priložnostih svojim poslovnim partnerjem. 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA 9 2 1 . 3 9 1  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.620 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 1.620 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa 
in pobiranja občinskih dajatev. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 1.620 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov 
Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi 

400201 - Plačila storitev  UJP...        1.620 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov 
Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 11.150 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

0401 - Kadrovska uprava 2.600 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 2.600 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se planirajo sredstva za denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom. Sredstva se delijo 
na podlagi vsakoletnega razpisa. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom  

-        nagraditi vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli in/ali fakulteti 

-        vzpodbuditi k obšolski dejavnosti 

-        povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini 

400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom                                          2.600 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 8.550 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.300 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

− decembrska obdaritev otrok 

− pogostitev otrok z lutkovno predstavo in obiskom Božička 

 

400404 - Božična in novoletna obdaritev otrok                                                               2.300 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.250 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in opreme. Postavka vključuje 
poraba kuriv in stroški ogrevanja – dimnikarske storitve, tekoče vzdrževanje opreme in objekta, ter zavarovalne 
premije. Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za sodne stroške in stroške odvetnikov ter notarjev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financiah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih procesih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževanje objekta občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne dejavnosti ter ohranjanja 
vrednosti objekta. 

- Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava 
vrši v okviru proračusnkih možnosti. 

400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov                                                               5.200 

400402 - Sodni stroški in stroški odvetnikov                                                                        1.050 
 



  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                                                      139.920 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 6.700 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje 
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike 
povezovanja občin. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 6.700 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se 
med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. 

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalnega razvoja: Mariborska razvojna 
agencija, Lokacijska akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric in članarine v raznih institucijah (Združenje občin 
Slovenije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje 

- razvoj občine 

- izmenjava mnenj in izkušenj med občinami 

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA) 700 

400610 - LAS Ovtar Slovenskih goric 5.000 

400611 - Članarine v raznih institucijah 1.000 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 133.220 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 118.990 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje…), materialni stroški 
in komunalne storitve občinske uprave. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih 
financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 
udeležencev v postopku 

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 

- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi 

400601 - Stroški dela občinske uprave                                    82.880 

400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 28.610 

400615 – Notranja revizija                                                                                              7.500 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 14.230 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pogodbena dela in občasno pomoč pri delu občinske uprave, ki jih 
občasno opravljajo študenti preko študentskega servisa. Prav tako se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje  
občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje službenih vozil (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za 
registracijo vozila ter zavarovalne premije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave 

-        redno vzdrževana  službena avtomobila 

400605 - Pogodbena dela 4.950 

400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 7.000 

400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila 2.280 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 55.669 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 55.669 

Opis glavnega programa 

Glavni program Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.900 

Opis podprograma 

Znotraj  podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita in izdatki za obrambo pred točo. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpostavitev potrebnega sistema civilne zaščite in ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne zaščite 
za primer naravnih nesreč 

- učinkovita obramba pred točo 

400704 - Civilna zaščita 500 

400705 - Obramba pred točo 1.400 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 53.769 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja 
Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij in Gasilske zveze Lenart. Prav tako so znotraj podprograma načrtovana 
sredstva za prenakazilo požarne takse in investicijski transferi za nakup novega gasilskega vozila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij 

-        sofinanciranje Gasilske zveze Lenart 

-        pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij  PGD Sv. Jurij 

-        pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila in s tem pripomoči k še večji požarni varnosti v občini in širše 

400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij 5.830 

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.839 

400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij 3.000 

400706 - PGD Sv. Jurij - sof. nakup gasilskega vozila 40.000 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.153 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosi in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 4.153 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029002 – Notranja varnost 4.153 

Opis podprograma 

Zakon o občinskem redarstvu občinam daje pristojnosti za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega 
področja in nalog občinskega redarstva. 

 Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- urejanje in nadzor prometa na cestah  

- nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju 

- izvajanje nadzora nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju 
za pešce… 

400802 – Medobčinsko redarstvo                                                                                        4.153 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 27.500 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 27.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.000 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za delovanje društev občine s področja prilagajanja podeželjskih 
območij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvoj čebelarstva v občini 

- razvoj vinogradništva v občini 

- ohranjanje domačih kulinaričnih običajev in jedi 

401103 - Čebelarsko društvo Sv. Jurij 500 

401104 - Društvo vinogradnikov Slovenske gorice 500 

401109 - Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij 1.000 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 25.500 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področje kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje 
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. V sodelovanju z Odborom za gospodarstvo, kmetijstvom in finance 
se vsakoletno pripravi razpis za subvencioniranje kmetijstva, ki je v skladu z evropskimi smernicami in direktivami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju 

-        preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč 



  

401101 - Subvencioniranje kmetijstva 25.500 
 

 

14 - GOSPODARSTVO 12.930 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe - Gospodarstvo, zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 7.680 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 7.680 

Opis podprograma 

V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlitve v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 13/2008) se vsako leto razpiše natečaj za sofinanciranje samozaposlitev - za 
odprtje novega delovnega mesta ali za subvencioniranje obrestnih mer za nakup osnovnih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        vzpodbujanje samozaposlitev 

-        pomoč pri odločitvi za samozaposlitev 

401404 - Spodbujanje podjetništva 7.680 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.250 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.250 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva financiranje javnega razpisa s področja turizma in stroški 
delovanja javnih e-točk – brezplačnega dostopa do interneta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničevanju programov Turističnega društva Dediščina 

- brezplačna uporaba interneta in računalniške opreme za občane in goste 



  

401409 - Javni razpis za področje: turizem                                                                                   3.700 

401410 – E-točki (kulturni dom in osnovna šola)                                                                          1.550 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 11.840 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 11.570 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaževanjem okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.730 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške zbiranja sredstev za občino – odpadki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 

401508 - Zbiranje sredstev za občino – odpadki                                                               1.730 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo                                                                  9.840 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav, katere 
občina sofinancira na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov 
goricah (MUV št. 17/2009). Prav tako so znotraj programa načrtovana sredstva za stroške obračunavanja republiške 
takse za odpadne vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

 

401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav                                     6.000 

401506 - Str. obračunavanja rep. takse in priključne zmogljivosti (Nigrad)                    3.840 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST                                                             45.092 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 



  

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                                           1.640 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                                                    1.640 

Opis podprograma 

Na proračunski postavki »Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj« so evidentirana sredstva za tekoče 
vzdrževanje občinskih stanovanj, zavarovalne premije za stanovanja ter mesečni strošek upravitelja stanovanja – 
Servostan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        ohraniti vrednost občinskim stanovanjem 

-        zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine 

401604 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj                                                      1.640 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna                                                               43.452 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069002 - Nakup zemljišč                                                                                   43.452 

Opis podprograma 

Gre za nakup zemljišč, ki so podrobneje predstavljena v Programu nakupa in prodaje nepremičnega premoženja 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 in 2012. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon 

401610 - Nakup zemljišč                                                                                                       43.452 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                       11.850 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, 
preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva                                   11.850 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 



  

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo                                                                 9.450 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste občane, 
ki nimajo možnosti drugega zavarovanja in katere je po Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti občina iz 
svojega proračuan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti nujno zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki niso zaposleni in 
trenutno nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja 

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                   9.450 

17079002 - Mrliško ogledna služba                                                                        2.400 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške mrliško ogledne službe, katero je občina po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško ogledne službe. 

401702 - Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)                            2.400 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE         52.968 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. V okviru 
kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin in 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 

1803 - Programi v kulturi                                                                     41.428 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo                                                            22.498 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja knjižnične 
dejavnosti občanov po Zakonu o knjižničarstvu. Načrtovani so izdatki za blago in storitve v Knjižnici Lenart, ter 
izdatki za nakup knjig v Knjižnici Lenart in v šolski knjižnici OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- občanom omogočiti izposojo želenega knjižnega in drugega gradiva 

-  

401805 - Knjižnica Lenart                                                                                             21.935 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico 564 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 15.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za namene sofinanciranja Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. Prav tako smo načrtovali sredstva za javne kulturne projekte in programe – sofinanciranje delovanja 
kulturnega društva in kulturnih prireditev. Prav tako se v letu 2012 načrtuje sofinanciranje nakupa oblačil za 
folklorno skupino Jurovčan Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o 
društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 

-         vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 

-         sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 

401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti                                                             1.400 

401804 – Nastopi pihalnega orkestra MOL                                                                             600 

401813 - Letni program kulture - javni kulturni programi - javni razpis                        4.000 

401814 - Letni program kulture - javni kulturni projekti - javni razpis                           6.000 

401818 – KD Ivan Cankar – nakup oblačil za FS Jurovčan                                               3.000 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi                                                                    3.930 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma načrtujemo stroške za vzdrževanje kulturnega doma v Jurovskem Dolu. Gre za stroške 
električne energije, ogrevanja, odvoz smeti, zavarovalne premije za opremo, čistilne stroritve in druge splošne 
storitve in material. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževanje kulturnega doma 

- omogočiti nemoteno društveno dejavnost v kulturnem domu 



  

401806 - Vzdrževanje kulturnega doma                                                                               3.930 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam                                                     1.090 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, 
narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih organizacij. 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij                                                       210 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. 

401825 - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo                                                210 

 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin                                                      880 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja in programov Društva upokojencev 
Sv. Jurij in Zveze društev upokojencev Slovenskih goric. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         pomoč pri uresničevanju programa društev upokojencev 

-         vzpodbujanje družabnega  življenja starejše populacije 

401821 - Zveza Društev upokojencev Slovenskih goric                                                        260 

401822 - Sofinanciranje delovanja društva upokojencev Sveti Jurij                                 620 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti                                                 10.450 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. V okviru 
športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo 
lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, 
gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

18059001 - Programi športa                                                                                  10.450 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva izvedbo letnega programa športa v občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešna izvedba javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa 

- pomoč pri uresničpitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vspodbujanje interesnih 
dejavnosti občanov 

401815 - Letni program športa                                                                                                      
 10.450 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE                                                                    428.524 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in 
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                       228.300 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

19029001 – Vrtci                                                                                                   228.300 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za zagotavljanje sredstev razlike med plačili staršev in 
polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v okviru JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in druge vrtce, v 
katere so otroci iz naše občine vključeni. Načrtovana sredstva upoštevajo stroške organiziranja treh oddelkov vrtca. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu 

- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem 

- vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja 
predšolske vzgoje 

401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol                                196.000 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin                                    30.000 

401920 – Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči – vrtec                                                2.300 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje                                  105.724 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega 
šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

19039001 - Osnovno šolstvo                                                                                 105.724 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, tekmovanje učencev v znanju, program nadstandard za zgodnje učenje tujega jezika, varstvo vozačev, 



  

Eko šola, investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme, sofinanciranje prevozov v šolo v naravi, sofinanciranje 
nakupa računalniške opreme in zavarovalne premije za šolo. 

401903 - OŠ J. Hudalesa - tekmovanje učencev v znanju                                                   1.572    

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. opreme                                       49.457 

401905 - OŠ J. Hudalesa - zgodnje učenje drugega tujega jezika                                      1.134 

401906 - OŠ J Hudalesa –varstvo vozačev                                                                            2.904 

401910 - Eko šola                                                                                                                        229 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme                  19.295 

401915 - OŠ J. Hudalelsa - sofinanciranje prevozov v šolo v naravi                                  1.083 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije                                                                  8.050 

401921 – Investicije v OŠ – računalniška oprema                                                               2.000 

401907 – OŠ J. Hudalesa – nakup učil                                                                                20.000 

 

1906 - Pomoči šolajočim 94.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 94.500 

Opis podprograma 

Gre za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu za učence OŠ J. Hudalesa Jurovski 
Dol ter regresiranje šolskih prevozov za otroke, ki obiskujejo šole, prilagojene posebnim programom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom 

401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa                                              88.200  

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi                                         6.300 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO                                                                73.875 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 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. 

2002 - Varstvo otrok in družine 8.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 



  

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 8.000 

Opis podprograma 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki na proračunski postavki pomoč staršem pri rojstvu 
otroka. Finančna vzpodbuda se izplačuje vsakemu staršu novorojenca, s stalnim prebivališčem v naši občini na 
podlagi Sklepa o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzpodbuda rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka 

402003 - Pomoč staršem pri rojstvu otroka                                                                       5.000 

402006 - Pomoč raznim neprofitnim organizacijam                                                         3.000 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva                                 65.875 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini in 
lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 
skupinam. 

20049001 - Centri za socialno delo                                                                      17.650 

Opis podprograma 

Gre za (so)financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart, ki jih le-ta opravlja za občane Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja, lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. 
Vsako leto se s Centrom za socialno delo sklene pogodba o sofinanciranju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje izvajanja nalog Centra za socialo delo Lenart, ki jih koristijo pomoči potrebni občani – pomoč 
družini na domu, pomoč starejšim na domu, svetovanja in druge oblike pomoči 

402015 - Delovanje CSD Lenart                                                                                          17.650 

20049002 - Socialno varstvo invalidov                                                                 35.000 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje 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 oskrbo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti institucionalno varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev 
za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu 



  

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov                                                         35.000 

20049003 - Socialno varstvo starih                                                                        9.100 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih 
je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti institucionalno 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 

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih                                         9.100 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih                                             1.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovani stroški za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin tistim občanom, ki nimajo 
dovolj lastnih sredstev za pokritje teh stroškov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vsem občanom zagotoviti dostojen pogreb 

402004 - Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin                                                             1.000 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                         3.125 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja humanitarnih 
organizacij rdečega križa in drugih društev s tega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč pri uresničevanju programov krajevne organizacije rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči 
občanov, ki so pomoči potrebni 

- spodbujanje srečanj in druženje invalidov 

- otrokom iz materialno šibkejših družin omogočiti letovanje na morju 

402011 - Sofinanciranje prireditev KORK Sv. Jurij za srečanja starejših občanov          510 

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart                                                             2.405 

402016 - Društvo rejnic Lenart                                                                                               210 

 

 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                       22.800 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 



  

2201 - Servisiranje javnega dolga                                                        22.800 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                 22.800 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz 
naslova zadolževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj                                                                                                22.800 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 21.500 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za 
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 6.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni 
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

23029001 - Rezerva občine 6.500 

Opis podprograma 

Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2012 v višini 6.500 €. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč 

402302 - Rezerva za naravne nesreče                                                                                  6.500 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 



  

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko, s katero so zagotovljena sredstva za tiste namene, ki bodo s proračunom prenizko 
planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije 
določi župan. Splošna proračunska rezervacija je določena v 9. členu Odloka o proračunu in sicer v višini 15.000 € 
za leto 2012. 

402301 - Splošna proračunska rezerva                                                                               15.000 
 

 

 

41 - REŽIJSKI OBRAT 2 . 0 5 0 . 8 1 4  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA            
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 59.168 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 59.168 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki, regres za prehrano, 
regres za letni dopust…) ter materialni stroški za delo režijskega obrata. Načrtujejo se sredstva za 2 delovni mesti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih 
financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog  

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 
udeležencev v postopku 

-        učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 

410601 - Stroški dela za režijski obrat                                                                                54.218 

410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata                                                         5.620 
 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 4.950 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje službenih delovnih vozil, in sicer za traktor 725 
DT in tovorno vozilo Hyundai. V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za gorivo, vzdrževalna dela in 
morebitna popravila vozil oz. servise, zavarovalne premije za vozila.  



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financiah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        vzdrževano vozilo ima daljšo življenjsko dobo  

-        primerno vzdrževati in ohranjati uporabno vrednost delovnih vozil 

410603 – Vzdrževanje delovnega vozila – traktor 425 DT in Hyundai                            4.950 
 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 600 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosi in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 600 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029001 - Prometna varnost 600 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma je načrtovana proračunska postavka za prometno preventivo uporabnika Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varsnosti cestnega prometa, Zakon policiji, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         zagotoviti varnost na šolskih poteh v smislu označevanja šolskih poti 

410801 - Stroški za prometno preventivo – SVPCP                                                              600 

 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.789 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 13.789 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih 
oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. 
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 



  

10039001 - Povečanje zaposljivosti 13.789 

Opis podprograma 

Gre za načrtovanje odhodkov na proračunski postavki Program: Splošno koristno delo. Gre za pogodbo med 
Centrom za socialno delo Lenart in občino, da storilci prekrška, ki jim je bilo naloženo plačilo globe, le-to 
nadomestijo z odpravo določene naloge v splošno korist oz. v korist samoupravne lokalne skupnosti. 

Prav tako so znotraj podprograma načrtovani izdatki za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja na področju 
urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. V program javnih del bo v letu 2011 celo leto vključena 
ena oseba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zaposlitev brezposelne osebe za določen čas  

- zmanjšanje socilne ogroženosti in stisko brezposelnih 

- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo 

- izvajanje raznih manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah in drugih objektih in površinah javnega pomena 

411001 - Program: Splošno koristno delo                                                                              600 

411002 - Program javna dela: stroški dela                                                                        13.189 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 333.931 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 332.331 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za 
razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 332.331 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, s katerim se bo 
občina prijavila na razpis za Ukrep 322  Obnova in razvoj vasi, ki ga razpisuje Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja. Investicijski projekt bo obsegal ureditev trga in napravo poti in javne razsvetljave do trga, zamenjavo 
betona za kamen ter ureditev historičnega vaškega jedra s fontano. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         ohranjanje kulturne in naravne dediščine 

-         oživitev starega vaškega jedra 

-         dvigniti kulturno in turistično vrednost občine 

-         vplivati na večjo prepoznavnost občine in naselja Jurovski Dol 

-         prispevati k večji kulturni ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev 



  

411102 - Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol                                                                               332.331 

 

1104 - Gozdarstvo 1.600 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1.600 

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini, kot bodo sofinancirana iz naslova pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         vzdrževane gozdne ceste 

411101 - Vzdrževanje gozdnih cest                                                                                     1.600 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 582.400 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 582.400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 210.700 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za vzdrževanje občinskih cest, gre za 
tekoče vzdrževanje cest in vzdrževanje javnih poti. Prav tako se načrtujejo sredstva za izvajanje zimske službe s 
pluženjem snega in posipavanjem.  Za večjo prometno varnost v zimskem času smo kupili delovno vozilo – traktor 
model 725 DT. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu 

-         zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 



  

411301 - Vzdrževanje občinskih cest                                                                                 100.000 

411302 - Vzdrževanje javnih poti                                                                                        50.000 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje                                                             50.000 

411311 - Nakup delovnega vozila - traktor model 725 DT                                                10.700 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 350.000 

Opis podprograma 

Gre za načrtovana sredstva za modernizacijo in rekonstrukcijo naslednjih cest: 

- JP 703 471 Sp. Gasteraj – Jurovski Dol (Belna) - del 

- JP 703 473 Sp. Gasteraj - Fras 

- JP 703 321 proti pokopališču s parkirišči 

- JP 705 341 Malna – Zelenko 

- Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         povečanje prometne varnosti 

-         povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času 

-         zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 

-         povečanje dostopnosti do gospodarskih subjektov 

-         povečanje možnosti razvoja turizma in podeželja 

411316 –Rekonstrukcija JP 703 471 Sp. Gasteraj – Jurovski Dol (Belna) -del 50.000 

411317 – Rekonstrukcija JP 703 473 Sp. Gasteraj - Fras                                           50.000 
411318 – Rekonstrukcija JP 703 473 proti pokopališču s parkirišči                        100.000 

411319 – Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest                     50.000 

411320 – Rekonstrukcija JP 705 341 Malna – Zelenko                                              100.000 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 5.270 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje avtobusnih čakalnic. Gre za stroške odvoza smeti, tekoče vzdrževanje 
avtobusnih čakalnic in zavarovalne premije. Znotraj programa so prav tako evidentirani odhodki za zavarovanje 
cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti večjo varnost in zaščito pred vremenom za tiste občane, ki uporabljajo avtobusni prevoz 

-         skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja 

-         zavarovanje proti vandalizmu. 



  

411306 - Montažne avtobusne čakalnice                                                                              3.050 

411307 - Zavarovalne premije za ceste                                                                                2.220 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 16.430 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za javno razsvetljavo in sicer električna energija, tekoče vzdrževanje 
objektov javne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         osvetljenost strnjenih delov naselij  

-         zagotovitev večje varnosti in preprečitev vandalizma 

411308 - Javna razsvetljava                                                                                                 16.430 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 29.271 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 24.450 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaževanjem okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.450 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest ter prenakazilo takse za obremenjevanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-        čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 

411502 - Ravnanje z odpadki - prenakazilo takse 4.850 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest, vreče 600 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 19.000 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za okoljsko dajatvijo za obremenjevanje okolja. Prav tako načrtujemo 
sredstva za vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave 



  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zavarovanje vodotokov in podtalnice 

- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami 

- preprečevanje onesnaževanja vodotokov 

 

411501 - Okoljska dajatev  - odpadne vode, Nigrad                              1.700 

411506 - Vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav  17.300 

 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 4.821 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 4.821 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za Medobčinski inšpektorat, ki so ga ustanovile občine Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 
Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in 
občina Šentilj z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT« (MUV, št. 3/2008). Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi 
predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Odlok o 
oglaševanju in reklamiranju, Odlok o pokopaliških dejavnostih, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         nemoteno delovanje komunalne inšpekcije. 

-         urejena področja na področju komunale 

411504 - Komunalna inšpekcija - medobčinski inšpektorat 4.821 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 657.193 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 12.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev 
sistema gospodarjenja s prostorom. 



  

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 12.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za razne geodetske evidence in storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov... 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

411601 - Geodetske storitve 10.200 

411609 - Ureditev BCP 1.800 

1603 - Komunalna dejavnost 580.123 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo 565.193 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za vzdrževanje obstoječega vodovoda, vodarine in financiranje projekta 
Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorice. Prav tako je v podprogram zajet projekt Ureditev 
vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol. Namen projekta je rekonstrukcija oz. zamenjava dotrajanega obstoječega 
vodovoda ter izgradnja kanalizacije za padavinske vode. Zato je v občinski cesti Jurovski Dol – Partinje predvidena 
komunalna kanalizacija, ki se priključuje na obstoječo komunalno kanalizacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem  

- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo 

- z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja 

- ohranjanje naravnih virov in biotkse raznolikosti, kar ima pozitiven učinek na turizem in počutje ljudi. 

 

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina 26.440 

411608 - Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorica 62.937 

411611 - Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 430.196 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.890 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, ki zajemajo stroški 
košnje in urejanje starega in novega pokopališča, stroški odvoza smeti, voda, električna energija, zavarovalne 
premije in drugi vzdrževalni stroški. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         zgledno urejeno in vzdrževano pokopališče in mrliška veža 

411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 11.890 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 25.730 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice in sredstva za prednovoletno okraševanje centra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         okrašenost centra v prednovoletnem času 

-         ustvariti praznično vzdušje, kot je to običaj v urbanih središčih 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 3.330 

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine 22.400 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti                                                     8.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za podporo projektu izgradnja in ureditev širokopasovnega omrežja. 
Projekt OŠO »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se 
izvaja v občinah Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. 
goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas. Nosilec projekta je Občina Sv. Trojica v Slov. goricah.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         omogočiti upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

-         ustvariti praznično vzdušje, kot je to običaj v urbanih središčih 

411612 – Izgradnja širokopasovnega omrežja 8.000 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna 80.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 80.000 

Opis podprograma 

Gre za načrtovanje sredstev za projekt Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske. Gre za izgradnje 
sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, vlaganje v oskrbo z vodo in v posodobitev 



  

obstoječih vodnih virov. V sklopu prometne infrastrukture je predmet projekta izgradnja lokalne ceste in pločnikov 
in javne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dostopnost do stanovanjskega naselja z izgradnjo lokalne ceste in pločnika ter s tem zagotoviti prometno 
varnost 

-         varovanje in zaščita vodnih virov 

-         zagotavljanje visoke življenjske ravni 

411606 - Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 80.000 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 374.462 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

1803 - Programi v kulturi 366.302 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 366.302 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma načrtujemo projekt Ureditev kulturnega doma v Jurovskem Dolu. V okviru ureditve se 
načrtuje temeljita obnova in dozidava kulturnega doma. Občina se bo z omenjenim projektom prijavila na javni 
razpis za sofinanciranje operacij  in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in 
razvoj vasi.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini 

- pridobitev novih večnamenskih prostorov 

- povečanje kakovosti kulturnega utripa območja kot vidik ohranjanja poselitve podeželja 

- ohranjanje kulturne zavesti, dvig kakovosti življenja na podeželju 

 

411802 - Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol 366.302 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 8.160 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 



  

18059001 - Programi športa 8.160 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov, v našem primeru športnega 
parka vključno z nogometnim igriščem, igriščem z odbojko na mivki in teniškima igriščema. Načrtovani so odhodki 
za električno energijo, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         primerno vzdrževan športni park 

-         občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa 

 

 411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme                                                8.160 

 

 

C - Račun financiranja 7 4 . 3 9 5  

40 - OBČINSKA UPRAVA 7 4 . 3 9 5  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 74.395 

2201 - Servisiranje javnega dolga 74.395 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 74.395 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz 
naslova zadolževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj 74.395 

Gre za odplačilo glavnic dolgoročnih najetih kreditov pri poslovnih bankah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ODHODKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 
 

01 POLITIČNI SISTEM 54.670 1,79% 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.665 0,15% 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL. JAVNE 
STORITVE 35.260 1,15% 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 199.088 6,52% 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 55.669 1,82% 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.753 0,16% 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.789 0,45% 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 361.431 11,83% 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 582.400 19,07% 
14 GOSPODARSTVO 12.930 0,42% 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 41.111 1,35% 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 702.285 23,00% 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 11.850 0,39% 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 427.430 14,00% 
19 IZOBRAŽEVANJE 428.524 14,03% 
20 SOCIALNO VARSTVO 73.875 2,42% 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22.800 0,75% 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 21.500 0,70% 

Σ 3.054.030 100,00% 
 
 

ODHODKI PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 
 
 



  

odhodki po proračunskih uporabnikih
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30%
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11.  PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA 
 
 

 
 
 

 
 

Opis 

 
 
Tarifna skupina 

Število 
sistematiziranih 
delovnih mest po 

veljavnem 
pravilniku 

 
Dejansko število 

zaposlenih na dan 
31.12.2010 

 
Predvideno število 

delovnih mest v 
letu 2011 

 
Predvideno 

število delovnih 
mest v letu 2012 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

6. 

 
I. 

Funkcionarji občine – nepoklicno 
opravljanje funkcije 
(župan in podžupan) 

  
2+1 

 
2 

 
2 

 
2 

 

I 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 

IV 1 0 1 1 

V 1 1 1 0 

VI 2 1 1 1 

VII+VIII 2 2 2 3 

 
 
 
 

II. 

 
 
 

Zaposleni, ki se jim sredstva za 
plače zagotavljajo na podlagi 

Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in 
organih lokalnih skupnosti 

Pripravnik 0 0 0 0 

 Skupaj II 6 4 5 5 

Skupaj (I + II) 9 6 7 7 



  

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 
št. 63/07 – UPB3, 65/2008, 69/2008, 74/2009). Pri  pripravi predloga je bil smiselno upoštevan tudi 
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l. RS, št. 
60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009). 
 
V Pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je  
po veljavnem katalogu delovnih mest Občine Sv. Jurij v Slov. goricah predvideno šest delovnih 
mest in en poklicni funkcionar – direktor občinske uprave. Dva funkcionarja (župan in podžupan) 
funkcijo opravljata nepoklicno. Predvideni sta še dve delovni mesti v VI. tarifni skupini, delovno 
mesto v IV. tarifni skupini (režijski obrat) in dve delovni mesti v VII oz. VIII tarifni skupini.  
 
V tem trenutku  je dejansko zasedenih štiri delovnih mest in sicer: delovno mesto referenta na 
delovnem področju okolje in prostor, referenta za javna naročila in kmetijstvo ter dve delovni mesti 
svetovalcev na področju financ in pravne službe. Župan in podžupan opravljata funkcijo 
neprofesionalno in za to ne prejemata plače, temveč nadomestilo za opravljanje funkcije. 
 
V letu 2011 se načrtuje sprememba na področju kadrovske strukture. Režijski obrat bo razpisal 
prosto delovno mesto. S predlaganim kadrovskim načrtom se bodo izvajale najpomembnejše in 
prioritetne naloge občine. 
 
Predlog kadrovskega načrta za leto 2011 in 2012 je v skladu s predlogom proračuna Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2011 in 2012. 



  

 
12. NAČRT NABAVE IN PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2011 in 2012 
 

NAČRT NABAVE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA NAČRT PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
Parc. št. in katastrska 

občina 
Površina 

Ocenjena vrednost v 
€ 

Parc. št. in katastrska 
občina 

Površina 
Ocenjena vrednost v 

€ 
Zemljišče parc. št. 583/2, k.o. 
Jurovski Dol 482 m2 23.000 

Stavbišče parc. št. *55, 
k.o. Jurovski Dol 816 m2 23.131  

Zemljišče parc. št. 77/4, k.o. 
Malna 
 

219 m2 669 
Zemljišče, parc. št. 28/1, 
k.o. Jurovski Dol  971 m2 29.375 

Zemljišče parc. št. 484/2, k.o. 
Malna 1.085 m2 3.255 

Zemljišče parc. št. 28/2, 
k.o. Jurovski Dol 33 m2 165 

Zemljišče parc. št. 77/6, 77/7, 
75/3, 72/4, *11/2 in 69/3, k.o. 
Malna 

998 m2 
Brezplačen prenos 
zemljišča – cesta v 

naravi 

Zemljišče parc. št. 
546/2, k.o. Jurovski Dol 114 m2 570 

Zemljišče parc. št. 484/5, k.o. 
Malna 

8.264 m2 16.528 
Zemljišče parc. št. 46/2, 
k.o. Jurovski Dol 

4.348 m2 

Kulturni dom s pripadajočim 
zemljiščem 

 20.000 
Zemljišče parc. št. 45/1, 
k.o. Jurovski Dol 

6.620 m2 
219.360 

 
  

Zemljišče parc. št. 591 
njiva - del 

13.088 m2 26.176 

 
  

Zemljišče parc. št. 6/1, 
k.o. Jurovski Dol 

1.177 m2 
31.779 

 
  

Zemljišče parc. št. 9/7, 
k.o. Jurovski Dol - del 

400 m2 
6.995 

SKUPAJ  63.452   337.551 



13.  PROGRAM NABAV ZA LETO 2011 IN 2012  
 
Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom Zakona o javnih financah zajema osnovna 
sredstva, potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov. Prikazuje stroške za nabavo 
osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se 
proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. 
V njem so prikazane zgolj potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega 
proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V tem dokumentu ni pomembno, 
kje so zagotovljena sredstva za realizacijo načrta nabav in gradenj. Ta načrt je povezan z 
načrtom razvojnih programov in se sestavi za proračunsko leto, medtem ko načrt 
razvojnih programov prikazuje sklope teh postavk še za prihodnja leta. 
 

Neposredni uporabnik 
2011 

Znesek v € 
2012  

Znesek v € 
 OBČINSKA UPRAVA   
4202 Nakup opreme 6.800 7.000 
420200 Nakup pisarniškega pohištva 800 1.000 
402201 Nakup pisarniške opreme 2.000 2.000 
420202 Nakup računalniške in programske 

opreme 
4.000 4.000 

    
 REŽIJSKI OBRAT   
4202 Nakup opreme 10.620 10.700 
420230 Nakup delovnega vozila – traktor model 

725 DT 
10.620 10.700 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. PROGRAM NAKUPA IN PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA 
PREMOŽENJA – KAPITALSKE NALOŽBE 

 
 
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prejemek občinskega 
proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena ZJF uporabi za odplačilo dolgov  v računu 
financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja občine, če presega 
obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnic 
dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu ter za plačilo stroškov pripravljenih 
dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe. 
 
V letu 2011 in 2012 ne predvidevamo nakupa finančnega premoženja na osnovi 
kapitalskih naložb, načrtovana pa je prodaja deležev kapitalskih naložb, v kolikor bi se 
pokazala ugodna tržna situacija, glede prodaje delnic naslednjih podjetij: 
 
 
 
 

OPIS PREDMETA 
PRODAJE 

Količina: 
Knjigovodska 

vrednost na dan 
31.12.2009 (v €) 

SKUPAJ 
(v €) 

Delnice:    
Cestno podjetje Maribor d.d. 590 21,61 12.749,90 
Mariborski vodovod d.d. 1.376 13,58 18.686,80 
Nigrad d.d. 1.281 27,018 34.610,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        4.            
 
 

 
PRAVILNIK  

O PLAČAH, PLAČILIH ZA OPRAVLJANJE 
FUNKCIJE IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH 
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH 
ORGANOV OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

TER O POVRAČILIH STROŠKOV 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. in 34.a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 
79/09, 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, 108/09-UPB13, 13/10, 
59/10, 85/10), 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne ________, sprejel Pravilnik o 
plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah ter o povračilih stroškov, v prvi obravnavi. 

 



 

PRVA OBRAVNAVA: 
Na podlagi 29. in 34.a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 
79/09, 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, 108/09-UPB13, 13/10, 
59/10, 85/10), 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne ________, sprejel 
 
 

 
PRAVILNIK 

o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov 
 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo višina in način določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije 
oz. sejnin funkcionarjev Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter povračila stroškov, ki jim 
pripadajo skladno z zakonodajo.  
 
Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso funkcionarji in za 
člane drugih komisij, organov in delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.  
 

2. člen 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljevanju: člani 
občinskega sveta). 
 
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
 
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.  
 
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
 
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko svojo funkcijo opravlja 
poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči.  
 

3. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, 
skladno z zakonom, pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila 
stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom. Če funkcijo opravlja nepoklicno, ima pravico 
do plačila oz. nagrade v obliki sejnine.  
 
Članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora pripada za njihovo 
delo sejnina v skladu s tem pravilnikom.  
 
 
 
 



 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL 
 

4. člen 
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija župana Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v funkcijo župana VI, v 49. plačni razred, 
kar predstavlja osnovno plačo župana.  
 
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v skladu  z 
veljavnimi predpisi.  
 
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno pripada 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi 
opravljal funkcijo poklicno. Dodatek za delovno dobo se za nepoklicno opravljanje funkcije 
ne upošteva.  
 

5. člen 
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija podžupana Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v funkcijo podžupana VI, v plačne razrede 
od 34 do 41. 
 
Plačni razred podžupana določi župan s sklepom ob upoštevanju obsega županovih pooblastil. 
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski 
svet.  
 
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v skladu z 
veljavnimi predpisi.  
 
Če podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ 50% 
plače, ki bi jo dobil, če bi svojo funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek 
na delovno dobo.  
 
Podžupanu, kot članu občinskega sveta ne pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega 
sveta ali na seji delovnega telesa, ki pripada drugim članom občinskega sveta.  

 
 
 

III. NAGRADE, SEJNINE IN NADOMESTILA 
  

6. člen 
 
Osnova za izračun nagrade članom občinskega sveta, članom stalnih in občasnih delovnih 
teles in članom nadzornega odbora je plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez 
dodatka za delovno dobo.  
 
Letni znesek sejnin, ki se izplača posamezniku, ne sme preseči 15% letne plače župana brez 
dodatka za delovno dobo. 
 
 
 
 
 



 

7. člen 
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega 
sveta oz. na seji delovnega telesa občinskega sveta.  
Sejnina članom občinskega sveta se določi glede na prisotnost na sejah in za opravljena dela v 
delovnih telesih v odstotku od osnovne plače župana in vključuje tudi stroške prihoda na sejo, 
in sicer: 

- za udeležbo na sejah občinskega sveta (prisotnost na več kot 2/3 točk dnevnega 
reda)      3,5 % 

- predsednikom stalnih delovnih teles občinskega sveta  2 % 
- članom za udeležbo na sejah stalnih delovnih teles     1,5 %. 

 
Za dopisno in slavnostno sejo se sejnina na izplačuje.  
 

8. člen 
Članom delovnih teles, ki jih ustanovi občinski svet pripada sejnina na podlagi sklepa o 
imenovanju v skladu z evidenco o prisotnostih na sejah. Za udeležbo na posamezni seji 
pripada predsedniku delovnega telesa oz. članu, ki vodi sejo, sejnina v višini 2%, članu 
delovnega telesa pa v višini 1,5 % od osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.  
 
Članom občasnih delovnih teles, ki jih ustanovi župan, pripada sejnina na podlagi sklepa o 
imenovanju v skladu z evidenco o prisotnostih na sejah. Za udeležbo na posamezni seji 
pripada predsedniku delovnega telesa oz. članu, ki vodi sejo, sejnina v višini 2%, članu 
delovnega telesa pa v višini 1,5% od osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.  
 

9. člen 
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za 
predsedovanje oz. udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do 
plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila. 
 
Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela 
(prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava, in sicer za:  

- predsedovanje na seji nadzornega odbora 2% od plače župana brez dodatka za delovno 
dobo, 

- udeležbo na seji nadzornega odbora 1,5% plače župana brez dodatka za delovno dobo. 
 
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na 
zahtevnost posameznega nadzora, in sicer:  

- zelo zahteven nadzor – 4% od plače župana brez dodatka za delovno dobo,  
- za zahteven nadzor 3,5% od plače župana brez dodatka za delovno dobo, 
- za manj zahteven nadzor 3% plače župana brez dodatka za delovno dobo.  

 
Zelo zahteven, zahteven in manj zahteven nadzor opredeljuje Priloga I tega pravilnika.  
 
Za udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta, ko je to 
določeno s statutom in poslovnikom nadzornega odbora, je predsednik oz. član nadzornega 
odbora upravičen do sejnine v višini 1,5%. 
 
 
 
 



 

IV. DRUGI PREJEMKI 
 

10. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s 
predpisi, ki urejajo te pravice.  
 
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo 
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski 
funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. 
 
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.  
 
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni 
poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.  
 

11. člen 
Pravice iz 9. čl. tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno 
potovanje.  
 
Nalog za službeno potovanje izda župan oz. druga pooblaščena oseba. V kolikor gre za 
službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave oz. druga pooblaščena oseba.  
 
 
 

V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
 

12. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, 
se zagotovijo iz sredstev proračuna. 
 

13. člen 
Prejemki župana in podžupana se izplačujejo enkrat mesečno. 
 
Nagrade članom občinskega sveta, članom delovnih teles in članom nadzornega odbora se 
izplačajo dvakrat letno na podlagi evidence o prisotnosti..  
 

14. člen 
Plače, nagrade, sejnine in povračila stroškov se usklajujejo skladno s predpisi, ki urejajo to 
področje.  
 
 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
povračilih stroškov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 6/07, 23/08), uporablja pa se 
še do 31.12.2010. 



 

16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije, uporablja pa se od 01.01.2011 dalje.  

 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva:  
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA I 
 
 

VRSTA NADZORA OPREDELITEV 
 

ZELO ZAHTEVEN NADZOR 
 

Je nadzor nad poslovanjem občine v 
posameznem obdobju ali letu ter nadzor 
smotrnosti poslovanja občine: nadzor 
investicije nad 300.000,00 € in zaključni 
račun občine. 

 
 
 

ZAHTEVEN NADZOR 
 

Predstavlja nadzor nad zaokroženim 
poslovanjem občine, npr. investicijski 
odhodki, postopki oddaje javnih naročil, 
prevzemanje obveznosti, plače javnih 
uslužbencev in funkcionarjev, nadzor tekočih 
transferov, in sicer v vrednosti od 50.000,00 
€ do 300.000,00 €. 

 
 
 

MANJ ZAHTEVEN NADZOR 
 

Je nadzor, ki je osredotočen na posamezno 
proračunsko postavko ali podpostavko, npr. 
posamezna investicija, tekoči transfer na 
posameznem področju (kmetijstvo, kultura, 
šport,…), prihodki od prodaje posameznega 
premičnega ali nepremičnega premoženja, in 
sicer do vrednosti 50.000,00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrazložitev: 
 

Predlog Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 
na nov način ureja višino plačil članom občinskega sveta. Plača župana in podžupana oz. v 
našem primeru njuno nadomestilo ostaja nespremenjeno, saj na podlagi Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/20) 
spada župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  glede na število prebivalcev občine v skupino 
župan VI, za katero je določena plača v višin 49. plačilnega razreda oz. 3.127,95 EUR. 
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada nadomestilo v višini 50% plače, ki bi 
jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.  Podžupanu, ki 
opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal svojo 
funkcijo poklicno. Plačni razred podžupana se lahko določi med 34 in 41 plačnim razredom, 
upoštevajoč njegova pooblastila. 
 
Predlagani Pravilnik določa osnovo za izračun nagrade članom občinskega sveta, članom 
stalnih in občasnih delovnih teles in članom nadzornega odbora, to je plača župana za 
poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo oz. 3.127,95 EUR.  
 
Po predlaganem Pravilniku člani občinskega sveta ne bodo več prejemali mesečnega 
nadomestila za opravljanje funkcije, enako velja za člane nadzornega odbora, a se bo zvišala 
višina sejnine, ki po predlogu za člane občinskega sveta znaša 3,5% plače župana oz. 109,48 
EUR bruto, kar znaša 84,85 EUR neto.  
 
Plačila občinskim 
svetnikom ob predpostavki 
šestih sej na leto 

Sedanji Pravilnik Predlagani Pravilnik 

Nadomestilo za opravljanje 
funkcije  

300,00 EUR / 

Sejnina 126,00 EUR 509,10 EUR 
Skupaj:  426,00 EUR 509,10 EUR 
Primerjava plačil 
 
Sejnina za izredno sejo po predlaganem Pravilniku znaša enako kot redna seja, sejnina se ne 
izplačuje za dopisne seje in slavnostno sejo.  
 
Za delo v odborih in komisijah občinskega sveta pripada članom občinskega sveta in drugim 
imenovanim, tako na podlagi sklepa občinskega sveta kot imenovanim na podlagi sklepa 
župana, sejnina v višini 2% plače župana predsedniku (62,56 EUR bruto oz. 48,48 EUR neto) 
in 1,5% plače župana ostalim članom (46,92 EUR bruto oz. 36,36 EUR neto). 
 
Članom nadzornega odbora pripada sejnina za seje nadzornega odbora v višini 2% plače 
župana predsedniku (62,56 EUR bruto oz. 48,48 EUR neto) in 1,5% plače župana ostalim 
članom (46,92 EUR bruto oz. 36,36 EUR neto). Članom nadzornega odbora pa prav tako 
pripada plačilo za izvedbo samih nadzorov, ki se delijo na zelo zahtevne, zahtevne in manj 
zahtevne. Opredelitev slednjih je zapisana v Prilogi I Pravilnika, katera je ostala 
nespremenjena glede na dosedanjo ureditev.  
 
 



 

Plačilo nadzornemu odboru  Sedanji Pravilnik Predlagani Pravilnik  
Nadomestilo  za opravljanje 
funkcije 

300,00 EUR letno  / 

Seja Predsednik: 31,5 EUR 
Član: 21,5 EUR 

Predsednik: 48,48 EUR 
Član: 36,36 EUR 

Zelo zahteven nadzor 120,00 EUR bruto 4% od plače župana oz. 
125,12  EUR bruto 

Zahteven nadzor 100,00 EUR bruto 3,5% od plače župana oz. 
109,48 EUR bruto 

Manj zahteven nadzor 80,00EUR bruto 3% od plače župana oz. 
93,84 EUR bruto 

Udeležba na seji občinskega 
sveta 

21,00 EUR neto 36,36 EUR neto 

 
 
Zgornja meja sejnin, ki se izplača posamezniku v tekočem letu, ne sme preseči 15% letne 
plače župana brez dodatka za delovno dobo. 
 
Občinski funkcionarji imajo prav tako pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov, 
npr. povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.  
 
Plačila se bodo funkcionarjem izplačevala dva krat letno, kakršna je bila tudi dosedanja 
praksa, razen županu in podžupanu, katerima se nadomestilo izplačuje mesečno.  
 
Pravilnik predvideva še drugo obravnavo in nato objavo v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije in se bo začel uporabljati z začetkom leta 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        5.            
 
 

SKLEP  
O POTRDITVI SISTEMIZACIJE  

ZA VRTEC 
ZA ŠOLSKO LETO 2010/11 

IN DOLOČITVI POVEČANEGA 
NORMATIVA  

V VSAKEM ODDELKU VRTCA 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič    
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009), Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 
76/08, 77/09, 102/09), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  in 
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/07, 30/09) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na ___ redni seji, dne ______________ sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji 
delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2010/2011 in določitvi povečanega normativa v vsakem 
oddelku vrtca, kot je bil predlagan.  

 
 
 



 

PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009), Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 
76/08, 77/09, 102/09), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  in 
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/07, 30/09) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na ___ redni seji, dne ______________ sprejel 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

ZA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 in 
DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA  

V VSAKEM ODDELKU VRTCA 
 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s predlagano Sistemizacijo delovnih 
mest v vrtcu za leto 2010/2011. 
 
 

II. 
Občinski svet daje soglasje k povečanemu normativu v vsakem oddelku vrtca, in sicer: 
- za oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka, 
- za dva oddelka drugega starostnega obdobja – 22+2 otroka.  
 
 

III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do 31.08.2011 
 
 
 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva: 602-14/2010- 
 
 
 
                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                 Peter Škrlec 
                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrazložitev: 
V skladu s 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009) in s 40. čl. Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole 
Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/07, 30/09), določi sistemizacijo delovnih mest za vrtec v skladu 
z normativi in standardi, ravnatelj v soglasju z ustanoviteljico.  
 
Predlagana sistemizacija za vrtec za šolsko leto 2010/11 v primerjavi z lanskoletno: 

Zap. 
št. 

Naziv delovnega 
mesta 

Število delavcev 
2009/2010 

Število 
delavcev 
2010/2011 

Razlika 

1. Vzgojiteljica 3 3 0 

2. Pomočnica 
vzgojiteljice 

3,2 3,2 0 

3. Organizacijski vodja 
vrtca 

0,3 0,3 0 

4. Kuharica 0,8 1,18 0,318 

5. Svetovalna delavka 0,10 0,10 0 

6. Vodja prehrane 
Vodja higienskega 
režima 

0,048 
0,048 

0,048 
0,048 

0 
0 

7. Računovodja 
Administrativni 
delavec 

0,25 
0,25 

0,25 
0,25 

0 
0 

8. Čistilka 
Perica 

0,70 
0,25 

0,70 
0,25 

0 
0 

9. Hišnik 0,165 0,167 0,002 

 
 
V skladu s 17. čl. Zakona o vrtcih izvajata dnevni in poldnevni program vzgojitelj in 
pomočnik vzgojitelja. Krajši program pa izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi pomočnik vzgojitelja. 
Dnevni program prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vzgojitelj in pomočnik 
vzgojitelja, vsaj šest ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj štiri ure 
dnevno. Sočasna prisotnost se ne izvaja v času počitka otroka. Pri izdelavi sistemizacije za 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se je upošteval 11-urni poslovni čas vrtca.  
 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
75/05, 82/08 76/08, 77/09, 102/09), opredeljuje normative, ki so potrebni za strokovne 
delavce. Tako se delovno mesto svetovalnega delavca sistemizira v vrtcu s 30 oddelki, 
organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima opravljata delo za 60 
oddelkov vrtca, delovno mesto za administrativno-računovodske delavce se sistemizira, če 
opravljajo delo v vrtcu s 15 oddelki, sicer pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 
delovnega mesta.  
 
 
 



 

Število delovnih mest v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno 
operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok. Gradivu je priložena 
razpredelnica, iz katere izhaja izračunan delež, ki je sistemiziran za kuharico.  Delovno mesto 
delavca v pralnici in čistilke se sistemizira za povprečno 60 kg suhega perila na dan oz. 600 
m2 čistilne površine. Delovno mesto drugih tehničnih delavcev (hišnik-vzdrževalec, kurjač in 
šofer), v našem primeru delovno mesto hišnika, se sistemizira v vrtcih z 18 oddelki.  
 
Vrtec, ki ne dosega normativov posameznih delovnih mest za administrativno-računovodske 
delavce in tehnične delavce, lahko le-te zaposli v ustreznem deležu, v skladu z 31. čl. 
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 102/09).  
 
Prvi odstavek 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/10), določa da 
število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati števila dvanajstih otrok, 
v oddelku drugega starostnega obdobja pa ne sme presegati števila dvaindvajsetih otrok. V 
skladu z drugim odstavkom istega člena pa lahko pristojni organ lokalne skupnosti glede na 
razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v 
oddelku presega tako določeno število, za največ dva otroka.  
 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske dejavnosti (Ur. l. RS, 
št. 75/2005, 82/2008 in 76/2008), tako v 5. odst. 34. čl. določa, da lahko lokalna skupnost 
(občinski svet) glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti 
odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ 2 otroka, kadar gre za oddelke 
prvega in drugega starostnega obdobja ter kombiniran oddelek. Občinski svet s potrditvijo 
tega sklepa, določi naslednje število otrok za posamezen oddelek:  
 

1. Oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka. 
2. Dva oddelka drugega starostnega obdobja – 22+2 otroka.  
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SKLEP  

O IMENOVANJU STALNIH 
DELOVNIH TELES 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

(Odbor za družbene dejavnosti,  
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,  

Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in 
urejanje prostora in  

Statutarno – pravna komisija) 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Jasna Senekovič    
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 26. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 67. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel sklepe o imenovanju, kot so 
bili predlagani.  
 
 



 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 26. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 67. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel 
 

S K L E P  
o  i m e n o v a n j u   

O d b o r a  z a  d r u ž b e n e  d e j a v n o s t i  
O b č i n e  S v .  J u r i j  v  S l o v .  g o r i c a h  

 
I. 

V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:  
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 
 

II. 
Odbor za družbene dejavnosti opravlja naloge v skladu s Statutom in Poslovnikom 
občinskega sveta.  
 

III. 
Mandat članov Odbora za družbene dejavnosti traja do prenehanja mandatov članom 
Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, izvoljenih na volitvah dne 10.10.2010. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja. 

 
 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva: 011-2/2010 
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                 Peter Škrlec  
                                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 26. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 67. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel 
 

S K L E P  
o  i m e n o v a n j u   

O d b o r a  z a  g o s p o d a r s t v o ,  k m e t i j s t v o  i n  
f i n a n c e  

O b č i n e  S v .  J u r i j  v  S l o v .  g o r i c a h  
 

I. 
V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance se imenujejo:  
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 
 

II. 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance opravlja naloge v skladu s Statutom in 
Poslovnikom občinskega sveta.  
 

III. 
Mandat članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in finance traja do prenehanja mandatov 
članom Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, izvoljenih na volitvah dne 
10.10.2010. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja. 

 
 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva: 011-2/2010 
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                 Peter Škrlec  
                                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 26. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 67. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel 
 

S K L E P  
o  i m e n o v a n j u   

O d b o r a  z a  k o m u n a l n o  i n  g o s p o d a r s k o  
i n f r a s t r u k t u r o ,  v a r o v a n j e  o k o l j a  i n  

u r e j a n j e  p r o s t o r a  
O b č i n e  S v .  J u r i j  v  S l o v .  g o r i c a h  

 
I. 

V Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora se 
imenujejo:  
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 
 

II. 
Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora 
opravlja naloge v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta.  
 

III. 
Mandat članov Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in 
urejanje prostora traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, izvoljenih na volitvah dne 10.10.2010. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja. 

 
 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva: 011-2/2010 
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                 Peter Škrlec  
                                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 26. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 67. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel 
 

S K L E P  
o  i m e n o v a n j u  

S t a t u t a r n o - p r a v n e  k o m i s i j e  
O b č i n e  S v .  J u r i j  v  S l o v .  g o r i c a h  

 
I. 

V Statutarno – pravno komisijo se imenujejo:  
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 
 

II. 
Statutarno-pravna komisija opravlja naloge v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega 
sveta.  
 

III. 
Mandat članov Statutarno-pravne komisije traja do prenehanja mandatov članom Občinskega 
sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, izvoljenih na volitvah dne 10.10.2010. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja. 

 
 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva: 011-2/2010 
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                 Peter Škrlec  
                                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Obrazložitev: 
Na podlagi 25. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so stalna delovna telesa občinskega 
sveta odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance, odbor za 
komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora in statutarno-
pravna komisija.  
 
Odbori in komisije občinskega sveta štejejo pet članov. Tri člane odborov in komisij imenuje 
občinski svet izmed svojih članov ter dva člana izmed občanov občinskega sveta. Predsednika 
odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov. Članstvo v komisiji ali v odboru ni 
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali delom v občinski upravi.  
 
Komisije in odbori v okviru sovjega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega 
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja 
in predloge.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila predloge sklepov o 
imenovanjih v odbore in komisijo na podlagi prejetih predlogov, po objavljenem javnem 
pozivu.  
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SKLEP  

O IMENOVANJU  
NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Jasna Senekovič    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 1. odst. 40. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel Sklep o imenovanju 
Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
 
 
 



 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 1. odst. 40. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) sprejel 
 

S K L E P  
o  i m e n o v a n j u   

N a d z o r n e g a  o d b o r a  
O b č i n e  S v .  J u r i j  v  S l o v .  g o r i c a h  

 
I. 

V Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se imenujejo:  
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
 

II. 
 
Mandat članov Nadzornega odbora traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, izvoljenih na volitvah dne 10.10.2010. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja. 

 
 
 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
Zadeva: 011-3/2010 
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                 Peter Škrlec  
                                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrazložitev: 
Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ima v skladu s 40. čl. Statuta (MUV, št. 
16/10) tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji 
prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga občinskemu svetu komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in ne morejo biti člani 
občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občine ter 
člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskega sklada ter drugih 
organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sestavila predlog članov za 
imenovanje v Nadzorni odbor občine na podlagi predlogov, ki jih je prejela po objavljenem 
javnem pozivu.  
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SKLEP  

O IMENOVANJU KANDIDATA 
ZA SODNIKA POROTNIKA 

OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 45. čl. Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10-ZJNepS) in 16. čl. Statuta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne ________, sprejel Sklep o imenovanju kandidata za 
sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Mariboru.  

 
 
 
 
 



 

PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 45. čl. Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10-ZJNepS) in 16. čl. Statuta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne ________, sprejel  
 

 
SKLEP 

o imenovanju kandidata za sodnika porotnika 
Okrožnega sodišča v Mariboru. 

 
 

I. 
Za kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Mariboru se predlaga:  
 
___________________________________________________________________________  
 
 

II. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.  
 
 
 
Zadeva: 700-1/2010- 
Jurovski Dol, 25.11.2010 
 
                                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                  Peter Škrlec 
                                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrazložitev: 
 

V skladu s 45. čl. Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10-ZJNepS) lahko kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč predlagajo 
predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa 
tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem 
območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset 
let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti 
ter aktivno obvlada slovenski jezik.  

Njihov mandat traja 5 let in so lahko ponovno imenovani.  

Predsednik višjega sodišča imenuje sodnike porotnike v sorazmerju s številom prebivalcev 
posamezne občine glede na število prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča v 
Mariboru. Glede na navedeno se od naše občine pričakuje, da imenuje enega sodnika 
porotnika, ki pa mora izpolnjevati zahteve, določene v drugem odstavku te obrazložitve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BELEŽKE 
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