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1 UVOD 
 

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2012 je bil sprejet na 3. 
redni seji Občinskega sveta, dne 23.12.2010, in objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije (v nadaljevanju MUV) številka 33/2010.  
 
V nadaljevanju je občinski svet na svoji 10. redni seji, dne 22.03.2012, sprejel Odlok o 
rebalansu proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012, ki je bil objavljen v MUV 
številka 8/2012 in na svoji 12. redni seji, dne 12.07.2012 objavljen v MUV št. 16/2012.  
 
V proračunu in spremembah proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili načrtovani vsi 
predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2012. Sprejeti proračun je temeljni dokument delovanja občine. V 
tem dokumentu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja 
posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih 
področjih. 
 
Po preteku poslovnega leta mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna. Pravne 
podlage za pripravo zaključnega računa so: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 

56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2002-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010 in 107/2010), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS št. 112/2009), 

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

javnega prava (Uradni list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003 in 126/2004, 120/2007, 
124/2008, 58/2010 in 104/2010), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS št. 117/2002 in 134/2003) 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS št. 45/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 
112/2009 in 58/2010), 

- 102. člen Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/2010). 
 
Definicija zaključnega računa proračuna (96. člen ZJF): ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun zajema 
tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter 
pojasnilo odstopanj od plana. 
 
Neposredni uporabniki proračuna moramo predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko 
in poslovno poročilo, na AJPES do zadnjega dneva v mesecu februarju za preteklo leto. Na 
osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan 
pripravil predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
in ga bo do 31.03.2013 predložil na Ministrstvo za finance. 
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Župan daje predlog zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v sprejem 
Občinskemu svetu. O sprejemu Zaključnega računa občine bo župan obvestil Ministrstvo za 
finance, najkasneje v 30. dneh po njegovem sprejemu. 
 
 Pri primerjavi proračuna za leto 2012 smo uporabili naslednjo terminologijo: 
- Sprejeti proračun: 1 – je proračun za leto 2012, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 3. 

redni seji, dne 23.10.2010. 
- Sprejeti proračun: Rebalans – rebalans proračuna za leto 2012, ki ga je občinski svet 

sprejel na svoji 12. redni seji, 12.07.2012. 
- Veljavni proračun – je zadnji veljavni proračun, ki vsebuje poleg rebalansa proračuna 

tudi prerazporeditve sredstev, o katerih odloča župan. 
- Realizacija 2012 – realizacija odhodkov v letu 2012. 
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2. ZAKLJUČNI RAČUN 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/2010) in 57. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št 94/2007-UPB-2, 27/2008, 76/2008, 
100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010), ter 98. člena Zakona o javnih financah 
(Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006, 14/2007 – 
ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 in 107/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _____________ sprejel 

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 izkazuje: 

 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

konto naziv v € 

I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.358.506 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.711.210 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.577.188 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.429.913 

703 Davki na premoženje 57.199 

704 Domači davki na blago in storitve 89.768 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 134.022 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.932 

711 Takse in pristojbine 1.202 

712 Denarne kazni 1.037 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 64.096 

714 Drugi nedavčni prihodki 65.755 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 
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722 Prihodki od prodaje zemljišč 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 647.296 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  

172.635 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

 

474.661 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.203.028 

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 642.370 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 125.614 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.192 

402 Izdatki za blago in storitve 475.999 

403 Plačila domačih obresti 19.565 

409 Sredstva, izločena v rezerve 1.000 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 591.659 

410 Subvencije 12.085 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 356.406 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 64.608 

413 Drugi tekoči domači transferi 158.560 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 893.490 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 893.490 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 75.509 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 53.509 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 21.825 

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I-II) 155.478 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  

0 

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

0 

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

155.478 
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C RAČUN FINANCIRANJA 

VIII ZADOLŽEVANJE (500) 345.000 

50 Domače zadolževanje 345.000 

IX ODPLAČILO DOLGA (550) 273.458 

55 Odplačilo dolga 273.458 

X NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 71.542 

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

227.020 

 Stanje sredstev na računih 31.12.2012 34.963 

 

3. člen 

Ostanek sredstev na računih konec leta 2012 v višini 34.963 € se vključijo v proračun Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013. 

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 se objavi na spletni 
strani občine in v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 

 

. 

 

Številka: 410-1/2013                                                                                 

Datum: 21.03.2013 

                                                                                                                                            Župan  

Peter Škrlec 
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3. POSLOVNO POROČILO OBČINE SVETI JURIJ V 
SLOVENSKIH GORICAH 

3.1. PREDSTAVITEV OBČINE 

Osnovni podatki o občini 

Grb občine: 

 

Naziv: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
Naslov: Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol 
Telefon: 02/729 52 50 
Telefaks: 02/729 52 55 
 
Url: www.obcinajurij.si 
E-mail: obcina@obcinajurij.si 
 

 
 
Slika: Naslovna stran spletne strani občine 
Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave 
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Davčna številka: SI58481435 
Matična številka: 2242877 
Številka proračunskega uporabnika: 77097 
Leto ustanovitve: 2006 
Podračun, odprt pri Ministrstvu za finance: 01100-0100021098 

 

Gledano z geografskega vidika zavzema Občina Sv. Jurij v Slov. goricah skrajni vzhodni del 
zahodnih Slovenskih goric. Območje občine leži na obrobju Pesniške doline, med rekama 
Pesnico in Ščavnico. Površina znaša 34 km2 na kateri živi 2188  prebivalcev v 599 
gospodinjstvih.  
 
 

 
 
 
Občinsko središče je gručasto naselje Jurovski Dol, kateremu daje pečat gotska župnijska 
cerkev Sv. Jurija. Prva cerkvica se omenja že leta 1388. Jurovski Dol je ena izmed tipičnih 
slovenskogoriških vasi z »dolom«, po katerem teče potok Globovnica, ob kateri prevladujejo 
travniki in njive, ki na osojnih pobočjih prehajajo v gozd. Skoraj celotno območje občine 
spada pod zavarovano območje narave – Natura 2000. Območje dolov Slovenskih goric je 
namreč edino območje v Sloveniji, kjer še gnezdi zlatovranka in druge vse bolj redke ptice. 
 
Občino sestavlja 8 naselij in zaselkov: Jurovski Dol, Malna, Zgornji Gasteraj, Srednji 
Gasteraj, Spodnji Gasteraj, Zg. Partinje, Varda in Žitence. Jurovski Dol je upravno, 
gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, 
ki ga je sprejel Državni zbor decembra 1993 (Ur.l. RS 94/07–UPB-2) in Zakona o 
referendumu za ustanovitev občin (Ur.l. RS 44/96, 28/01 in 72/05). Občina Sv. Jurij v Slov. 
goricah je bila do lokalnih volitev leta 2006 ena izmed krajevnih skupnosti občine Lenart. 
Samostojna občina je bila ustanovljena z referendumom leta 2006, s samostojnim 
poslovanjem pa je pričela 1.7.2007. Statut Občine Sv. Jurij je bil sprejet na seji občinskega 
sveta dne 18.01.2007. 
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Avtor fotografije: Foto Tone 

 

Domačini se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. Poleg kmetijstva in različnih dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah (peka peciva, kruha in drugih domačih dobrot, rastlinska pridelava 
idr.), se v zadnjih letih na območju občine povečujejo storitvene dejavnosti s področja 
gradbeništva, trgovine, avtoprevozništva, krovstva, mizarstva, računalništva, frizerstva… 
 
Najbolj veselo je v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v mesecu aprilu, ko praznujejo farni 
praznik »žegnanje«, ali kot radi rečejo »Jurjevo nedeljo«. Cerkveni patron Sv. Jurij, po 
katerem je kraj dobil tudi ime, je bil zavetnik vitezov, vojakov, poljedelcev, živinorejcev in 
vinogradnikov in v tem duhu poteka na Jurjevo nedeljo blagoslov konj in njihovih lastnikov, 
kar na ta dan privabi v Jurovski Dol številne obiskovalce. V tem času praznujejo občinski 
praznik, ki ga proslavijo z občinsko proslavo in drugimi spremljajočimi prireditvami, 
združenimi pod ime »Jurijevi dnevi.« 
 
V občini je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v sodobno opremljeni osnovni šoli z 
devetletnim programom. Šola nosi ime po znanem slovenskem pisatelju, kiparju in slikarju ter 
nenazadnje tudi učitelju, Jožetu Hudalesu, ki je dolga leta živel v Jurovskem Dolu in na 
tukajšnji šoli poučeval številne generacije otrok. Pod okriljem šole deluje tudi vrtec s tremi 
oddelki. 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v bližnjem Lenartu s sodobnim zdravstvenim 
domom, katerega je občina soustanoviteljica. V neposredni bližini zdravstvenega doma je 
sodobna  lekarna.  
 
Za požarno varnost skrbi Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Jurij. Občina v okviru ustave in 
zakona samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in 
naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z 
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zakonom. Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami 
premoženja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. 
 
V občini so dejavna številna društva, ki sooblikujejo pestro družbeno življenje: Kulturno 
društvo Ivan Cankar Jurovski Dol, Športno društvo Sv. Jurij, Društvo kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij, Turistično društvo Dediščina, Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij, Društvo 
vinogradnikov Sv. Jurij, Društvo upokojencev Sv. Jurij, Čebelarsko društvo Sv. Jurij, 
Krajevna organizacija rdečega križa Sv. Jurij, Župnijska Karitas Sv. Jurij in Lovska družina.  
 
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, lokalnimi 
skupnostmi in državo. Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in 
solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in 
organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev. 
 

 

3.2  ORGANI OBČINE 

 

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v 
skladu z zakonom in statutom. Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski 
funkcionarji. Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plačila 
za opravljene funkcije, saj funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje ovrednotena funkcija v 
občini je funkcija župana. 
 

3.2.1 Župan 

Župan predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Izvolijo ga 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. Mandatna doba 
župana traja štiri leta. Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Peter Škrlec, ki funkcijo 
župana že drugi mandat opravlja nepoklicno. 
 
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v 
nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako 
določa zakon. 
 

3.2.2 Podžupan 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana imenuje župan 
izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. 
Podžupan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je prav tako že drugi mandat Gregor Nudl. 
 

3.2.3 Občinski svet 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Po lokalnih volitvah v letu 2010 se je število članov občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah z 8 članov povečalo na 9 članov. Člani občinskega sveta občine so:  
− Alojz Andrejč – neodvisni 
− Milan Bauman – SD 
− Branko Črnčec – SDS 
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− Roman Črnčec – SDS 
− Drago Korošec – SD 
− Franc Lešnik – neodvisni 
− Gregor Nudl – SDS 
− Marija Šauperl – SD in 
− Janez Verbošt – SD. 
 
 
Mandat članov občinskega sveta začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta 
in traja od prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet sprejema statut občine, 
odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. Člani občinskega sveta 
opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.  
 

3.2.4 Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in 
smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor šteje tri člane: Barbara Lorber – 
predsednica ter Elica Sagadin in Milan Zorec. 
 

SLIKA: Organi občine 

 

 

 

3.2.5 Odbori in komisije 

Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je 
imenoval naslednje odbore, ki imajo po pet članov: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Nudl Gregor - predsednik in 
člani: Andrejč Alojz, Bauman Milan, Črncec Roman in  Verbošt Janez. 

- Statutarno-pravna komisija: Šauperl Marija – predsednica in člani: Črnčec Branko, 
Korošec Drago, Bauman Simona in Križovnik Tadej. 

- Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora: Andrejč Alojz – predsednik in člani:, Črncec Branko, Verbošt Janez, Kranar 
Roman in Sagadin Jože. 

- Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance: Bauman Milan – predsednik in člani: 
Korošec Drago, Lešnik Franc, Križovnik Hermina in Špindler Boštjan. 

ORGANI 
OBČINE 

NADZORNI 
ODBOR  

(3 člani) 

OBČINSKI 
SVET  

(9 članov) 

 

ŽUPAN 
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- Odbor za družbene dejavnosti: Črnčec Roman – predsednik in člani: Lešnik Franc, 
Šauperl Marija, Kurnik Jožefa in Urbanič Uroš. 

 
 
 
 

3.2.6  Občinska uprava 

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

drugih udeležencev v postopkih, 
− polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in 
− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja 
ter vodi občinsko upravo. Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter 
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja 
posamezen delavec, je določeno s pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski 
upravi. 
 

Na dan: 31.12.2012 je zaposlenih šest oseb in sicer: 

- Bele Franc – sodelavec za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo, 
- Črnčec Simona – svetovalka za proračun, finance in splošne zadeve (porodniška), 
- Mojca Guzej - svetovalka za proračun, finance in splošne zadeve (nadomeščanje 

porodniške), 
- Eder Radoslav – vzdrževalec, 
- Kristl Samo – direktor občinske uprave, 
- Senekovič Jasna – svetovalka za splošne in pravne zadeve ter družbene dejavnosti in 

turizem. 

 

3.2.7 Organi skupne občinske uprave 

V okviru skupne občinske uprave je občina Sv. Jurij v Slov. goricah z drugimi občinami 
ustanoviteljicami (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 v Slov. goricah, Sveta Ana in Občina Šentilj) ustanovila naslednje 
organe skupne občinske uprave: 
− medobčinski inšpektorat in 
− medobčinsko redarstvo. 

 
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.  
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3.3 DEJAVNOST OBČINE 
 

Naloge občine so opredeljene v 7. členu  Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in 
zakoni, zlasti pa: 
- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
- upravlja občinsko premoženje, 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 
- skrbi za lokalne javne službe, 
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,  
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

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

kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo, 
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, 
- ureja javni red v občini… 

 

3.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 
2012 

 

3.4.1  PODROČJE JAVNE UPRAVE IN SPLOŠNIH ZADEV 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, 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. 

 
Cilji: 
- racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave, 
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za nemoteno in konstruktivno delo 

uprave, 
- usposabljanje uslužbencev 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na tem področju smo zagotavljali pogoje za redno delo uprave in sicer tekoče vzdrževanje ter 
nakup materialnih sredstev, potrebnih za delo uprave.  
Zaposleni so se redno udeleževali delavnic in seminarjev in se tako dodatno izobraževali in 
izpopolnjevali. 
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3.4.2  SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon 
o gasilstvu… 
 
Cilji: 
- dvigati nivo usposobljenosti in opremljenosti gasilcev in enot civilne zaščite 
- povečati varnost občanov in njihovega premoženja pred požarom in drugimi naravnimi 

nesrečami 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Menimo, da smo zastavljene cilje dosegli, saj občina sofinancira program dela Prostovoljnega 
gasilskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah in Gasilske zveze Lenart. Prav tako občina 
zagotavlja investicijske transfere domačemu prostovoljnemu gasilskemu društvu za nakup 
novega gasilskega vozila.   
 
 

3.4.3 PROSTORSKO PLANIRANJE IN PODROČJE STANOVANJSKE 
DEJAVNOSTI 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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... 

 
Cilji: 
- dolgoročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti je prodaja zemljišč in ustvarjanje 

pogojev (komunalna infrastruktura) za nove stanovanjske gradnje, saj si prizadevamo v 
bodoče privabiti še več prebivalcev, hkrati pa želimo, da se naši občani ne bi odseljevali z 
občine, 

- skrb za primerno upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj 
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 
- sprejetje primernega občinskega prostorskega načrta 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Glede gospodarnega ravnanja in vzdrževanja občinskih stanovanj smo izpolnili zadani cilj.  
Na podlagi sporazuma o ureditvi o premoženjskih razmerij med občinami Lenart, Sv. Jurij v 
Slov. Goricah  in Sv. Trojica, ter o delitvi premoženja prejšnje občine Lenart smo prejeli pet 
stanovanj, katera oddajamo v najem. Skozi leto smo sofinancirali  manjša vzdrževalna dela na 
skupnih delih objektov. 
 
Na področju prostorskega urejanja in načrtovanja novega občinskega prostorskega načrta 
poteka delo intenzivno vsa leta po ustanovitvi občine. Skozi pripravo in sprejetjem 
prostorskih dokumentov se trudimo slediti dolgoročnim ciljem na tem področju. Želja in cilj 
občine je zadržati mlade prebivalce v kraju in privabiti nove. Trenutna zakonodaja na 
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področju urejanja prostora ni naklonjena razpršeni gradnji, kar nam povzroča precej težav. 
Smo namreč občina s pretežno razpršeno gradnjo. Veliko mladih občanov si želi graditi 
novogradnje v bližini svojih domačij, vendar se tukaj pojavijo težave s spremembo 
namembnosti. Tako mladi odhajajo iz podeželja v urbana središča izven občine.  
 
Razen težav, ki izhajajo iz sprememb zakonodaje in usklajevanje različnih interesov v 
prostoru, zaznavamo težave tudi zaradi od junija 2011 veljavne spremembe Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki uvaja odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče. Plačilo odškodnine je pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, kar znatno povečuje stroške investicije. Glede na leto 2011 se je višina 
odškodnine, potrebna za spremembo namembnosti zmanjšala, vendar se kljub temu znesek 
komunalnega prispevka v letu 2012 ni povečal. 
 
 

3.4.4 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o razvoju malega 
gospodarstva, Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na 
področju turizma v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

 
Cilji: 
- povečati prepoznavnost občine 
- privabiti turiste in obiskovalce  
- spodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje občanov 

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na področju turizma v občini aktivno deluje Turistično društvo »Dediščina«, katero delovanje 
sofinancira občina. Največja prireditev društva turističnega pomena je Jurjevo »žegnanje« 
konj in prireditev »Žetev«.  
 
Zavedamo se, da lahko na področju turizma naredimo še več, vendar brez sodelovanja in 
interesa občanov veliko ni mogoče storiti. 
 
Gospodarske razmere in neugodna podjetniška klima so najverjetneje pripomogla, da se 
občani niso v večjem številu odločali za samozaposlovanje, saj se je samo en občan 
samozaposlil.  
 
 

3.4.5 KMETIJSTVO 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v 
Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah 

 

Cilji: 
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- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju 
- preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč 
- spodbujati delovanje društev s področja kmetijstva 

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na kmetijskem področju je bil zastavljen cilj spodbujati razvoj kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti v občini. V občini smo tudi v letu 2012 izvedli razpis za dodelitev državnih pomoči 
za programe razvoja podeželja. Na podlagi razpisa so se vsi prijavitelji prijavili za program 
»naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih«. Od planiranih 25.000 € je 
bilo tako realiziranih 11.600,00. 

Poleg omenjenih subvencij občina vzpodbuja tudi delovanje podeželskih društev iz tega 
področja. Med njih prištevamo: Društvo kmečkih gospodinj, Društvo vinogradnikov in 
Čebelarsko društvo.  

 

3.4.6 PROGRAMI V KULTURI 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu 
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov 
in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Cilji: 
- občanom čimbolj približati želeno literaturo 
- obogatiti knjižnični fond 
- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 
- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini 
- pridobitev novih večnamenskih prostorov 

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje 
Knjižnice Lenart, kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške 
delovanja knjižnice. Občina prav tako nameni sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki 
je namenjena mlajšim občanom. 
 
V okviru ljubiteljske kulture občina nameni del sredstev za sofinanciranje Javnega sklada RS 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Prav tako je na podlagi javnega razpisa  v letu 2012 
sofinancirala izvedbo javnih kulturnih programov in projektov v višini 10.000 €. Poleg 
rednega financiranja je občina v letu 2012 financirala nakup oblačil za folklorno skupino 
Jurovčan, ki deluje v okviru Kulturnega društva Ivan Cankar v višini 3000 €.  
 
Občina redno skrbi za  materialne stroške in vzdrževanje kulturnega doma, kateri je že bil 
precej dotrajan. Občina je omenjen kulturni dom v letu 2010 odkupila od RKC, v letu 2012 pa 
poravnala tretji obrok kupnine v višini 20.000 €. Občina se je s projektom »Ureditev 
kulturnega doma Jurovski Dol« prijavila na razpis za sofinanciranje operacij, iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in razvoj vasi. V letu 2012 se je 
začela rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma. 
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Menimo, da smo na področju kulture dosegli letne zastavljene cilje.  
 
 

3.4.7 ŠPORT 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o športu, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

 
Cilji: 
- primerno vzdrževan športni park 
- občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa 
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem 

vspodbujanje interesnih dejavnosti občanov 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah in Letnim programom športa je občina izpeljala javni razpis za sofinanciranje 
programov športa, s čimer je zagotovila sredstva za uresničitev športnih programov. V občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah spada športna dejavnost med najbolj priljubljenimi. Najbolj obiskan 
dogodek v občino so  tekme domačega nogometnega društva.  
 
Poleg izvajanja športnih programov, ki so usmerjeni predvsem v razvoj mladih na področju 
športa, občina skrbi tudi za urejenost športnega parka (čiščenje, košnja in druga opravila), za 
katerega je zadolžen zaposlen delavec v režijskem obratu občine.   
 
Menimo, da smo v letu 2012 dosegli zastavljene kratkoročne cilje. V prihodnje pa planiramo 
energetsko obnovo športne telovadnice ob šoli za kar smo v letu 2012 že izstavili naročilnico 
za izdelavo projektov in obnova športnega parka v Jurovskem Dolu. 
 
 

3.4.8 PREDŠOLSKA IN OSNOVNOŠOLSKA VZGOJA 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi… 

 
Cilji: 
- 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 
- zagotoviti materialne pogoje za nemoten potek učnega procesa 
- zagotoviti izvajanje nadstandardnega programa v osnovni šoli (zgodnje učenje tujega 

jezika…) 
- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z 

avtobusnim prevozom 
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Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške Osnovni 
šoli in vrtcu Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Poleg stalnih stroškov financira tudi 
nadstandardne programe: tekmovanje učencev v znanju, zgodnje učenje tujega jezika, eko 
šolo… Občina vsakoletno nameni šoli sredstva za nujno potrebna investicijsko-vzdrževalna 
dela in sredstva za nakup računalniške opreme. 
 
Občina je tako kot do sedaj, tudi v letu 2012 financirala varstvo vozačev in regresirala šolske 
prevoze za učence OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in tudi za tiste učence, ki obiskujejo šole, 
prilagojene posebnim programom izven občine. 
 
Tudi cilji s področja predšolske vzgoje so bili uresničeni. Gre za zagotavljanje sredstev za 
plačila razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Jurovskem Dolu, 
pa tudi za vrtce v drugih občinah, katere obiskujejo naši občani. 
 
Omeniti moramo, da nastajajo težave zaradi vsakoletnih rastočih stroških tudi na segmentu 
izobraževanja, predvsem iz naslova investicijskega vzdrževanja šole in vrtca, pa tudi plačila 
razlike do ekonomske cene vrtca. Menimo, da bi moralo financiranje predšolske vzgoje preiti 
iz proračuna lokalne skupnosti na državni proračun, tako kot je to urejeno za osnovnošolsko 
izobraževanje.  
 
 

3.4.9 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 
 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 
Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

 

Cilji: 
- 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 

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

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

- pomoč pri uresničevanju programov Rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči 
občanov, ki so pomoči potrebni 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Stroški programov socialnega varstva se zaradi gospodarske krize iz leta v leto povečujejo. 
Občina tako zagotavlja sredstva za izvajanje nalog CSD Lenart, sredstva za izvajanje 
programov Območne in krajevne organizacije Rdečega križa.  Velik del sredstev predstavljajo 
tudi stroški domskega varstva invalidov in ostarelih občanov v domovih. Občina zagotavlja 
obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam. Menimo, da smo v letu 2012 glede 
na dane možnosti bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. 

 

3.4.10  PODROČJE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
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Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah,Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu 
okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

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

vremenu 
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 
- zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 
- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem  
- primerno vzdrževani pokopališče in mrliška veža 

 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
V letu 2012 smo zaključili projekt »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, s katerim smo se 
uspešno prijavili na razpis za Ukrep 322:  Obnova in razvoj vasi, Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Projekt obsega ureditev trga in poti z javno razsvetljavo od 
športnega parka do trga, zamenjava asfalta za kamen ter ureditev historičnega vaškega jedra.  
 

 
 

              Vaško jedro po prenovi 
Uredili oz. asfaltirali smo cesto JP 703-391 – Lešnikov klanec, v skupni dolžini 408 m. 
Naslednja večja investicija je bila rekonstrukcija ceste JP 703-417/472/473 – Spodnji 
Gasteraj, kjer smo na novo uredili in asfaltirali 1750 m ceste in pa JP 705-340 - Malna – 
Zelenko 1332 m ceste, ki bo dokončana v letu 2013. S tem smo izboljšali cestno 
infrastrukturo za večjo varnost in udobje občanov. Investicije so bile sofinancirane s strani 
SVLR na podlagi 23. člena ZFO. 
 
Občina prav tako vsako leto nameni precej sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest in 
javnih poti, košnjo ob cestah in drugih javnih površinah ter skrbi za primerno izvajanje 
zimske službe.  
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Pri projektu »Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol« smo izbrali novega izvajalca 
Komunala Slovenske gorice. Dela bodo dokončana v letu 2013, ko bo opravljen tudi tehnični 
prevzem. 
 
V letu 2012 smo izvedli več vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na vodovodnem omrežju 
naše občine. Prav tako smo vodovodni sistem naselja Jurovski dol predali Mariborskemu 
vodovodu.  Prav tako smo zgledno skrbeli za urejenost mrliške veže in obeh pokopališč. 
Izvedli smo investicijsko vzdrževanje starega pokopališča – sanacija zidu. Dela so v veliki 
meri opravljena, dokončana pa bodo v letu 2013. 
 
 

  
 
 
Občina so ljudje, zato je naš dolgoročni cilj doseči čim večjo zadovoljnost naših občanov, v 
smislu primerno vzdrževanih in prevoznih infrastrukturnih objektov. Zato v občinskih 
proračunih vsako leto zagotavljamo del sredstev obnovo in asfaltiranje tistih cestnih odsekov, 
ki so najbolj posega potrebne. Seveda si želimo in bi bilo potrebo urediti še mnogo več cest in 
poti. Žal razpisi za nepovratna evropska sredstva trenutno več ne omogočajo sofinanciranje 
naložb v prometno infrastrukturo. Tovrstne investicije so izjemno drage, zato se trudimo v 
okviru proračunskih možnosti zagotoviti kar največ. 
 
 
 

4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
    PRORAČUNA 
 
4.1  MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH   JE 

BIL PRORAČUN PRIPRAVLJEN 

 

Aktivnosti priprave občinskega proračuna se pričnejo takrat, ko prejme občina z Ministrstva 
za finance temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna. Izhodišča 
temeljijo na makroekonomskih okvirjih razvoja Slovenije, ki jih pripravi Urad za 
makroekonomske analize in razvoj. Skladno z določbami Zakona o financiranju občin, 
Ministrstvo za finance občinam posreduje podatke o izračunih primerne porabe, prihodkih 
občine iz glavarine in zneskih finančne izravnave. 
 
Na podlagi podatkov z Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj 
ter priporočil Proračunskega priročnika za pripravo proračuna, smo pri pripravi proračuna za 



 

 

21 

leto 2012 upoštevali Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2010 Urada Republike Slovenije 
za makroekonomske analize in razvoj. 
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4.2 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

 

4.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  2.358.506 

Realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2012 79,68%. 

70 – DAVČNI PRIHODKI 1.577.188 

Davčni prihodki so bili realizirani 99 % glede na veljavni proračun 

700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.429.913 

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

703 – DAVKI NA PREMOŽENJE 57.199 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine – nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Med to skupino 
davkov so evidentirani tudi davki na dediščine in darila in davki od prometa fizičnih oseb. 

704 – DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 89.768 

V tej skupini davkov je izkazana okoljska dajatev za obremenjevanje voda in okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, priključne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI 134.022 

Nedavčni prihodki so bili realizirani 40 % glede na veljavni proračun 

710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.932 

Gre za prihodke od obresti od sredstev na vpogled, prihodke od najemnine  za stanovanja v 
lasti občine. 

711 – TAKSE IN PRISTOJBINE 1.202 

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

712 – DENARNE KAZNI 1.037 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo. 

713 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 64.096 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodke od storitev za vrtec – razlika do 
ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, 
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obiskujejo pa vrtec v naši občini, vodarina, prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške 
veže… 

714 – DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 65.755 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij (refundacija javnih del, refundacija 
splošno koristnega dela), prispevki upravičencev pomoči na domu, komunalni in vodovodni 
prispevki občanov. 

 

72 – KAPITALSKI PRIHODKI 0 

Kapitalski prihodki so bili realizirani 41% glede na veljavni proračun 

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 

Med prihodki od prodaje osnovnih sredstev izkazujemo prihodke od prodaje zemljišč. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI 647.296 

Transferni prihodki so bili realizirani 39% glede na veljavni proračun 

740 – TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ  172.635 

Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev, za 
investicije, in sicer: 

- 23.790 € Finančna izravnava (RS-proračun) 
- 131.225€ Min. za gospod.razvoj  in thenolog. – 23. čl. ZFO 
- 3.425 € nakazilo požarne takse 
- 2.427,24 € sredstva za delovanje skupnih občinskih uprav 
- 1.071,34 € prejeta sredstva iz državnega proračuna 
- 10.696,4 € prejeta sredstva iz prorač.lokal.skup. (stanovanja). 

 

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU 474.661 

Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU so bili v letu 2012 realizirani naslednji 
prihodki: 

- 274.660,85€  - »Vodovod«, 

- 200.000,00€- » Vaško jedro«. 
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Realizacija prihodkov v letu 2012

67%

6%
0%

27% DAVČNI PRIHODKI

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI

TRANSFERNI
PRIHODKI

 

4 – ODHODKI 2.203.028 

Realizacija odhodkov glede na veljavni proračun je bila v letu 2012 74,12% 

 

40 – TEKOČI ODHODKI 642.370 

Tekoči odhodki so bili realizirani 82% glede na veljavni proračun 

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 125.614 

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 20.192 

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 475.999 

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

403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 19.565 

V okviru plačila domačih obresti, so evidentirani odhodki za plačilo obresti od najetih 
kreditov. 

409 – REZERVE 1.000 

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

 

41 – TEKOČI TRANSFERI 591.659 

Tekoči transferi so bili realizirani 96% glede na veljavni proračun 
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410 – SUBVENCIJE 12.085 

Gre za subvencije na področju kmetijstva  

411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 356.406 

V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom so evidentirani odhodki za doplačilo 
oskrbnin v instutucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 52.586 €, darilo staršem ob 
rojstvu otroka v višini 3.941 €, regresiranje prevozov v šolo v višini 95.040 €, plačilo razlike 
do polne ekonomske cene vrtca v višini 171.556 € in drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom. 

412 – TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 64.608 

Gre predvsem za dotacije domačim in okoliškim društvom in organizacijam – neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 

413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 158.560 

Od tega je bilo za osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne 8.577 € izdatkov in 
134.538 € tekočih transferov v javne zavode in druge izvajalce javnih služb: CSD Lenart, 
Območna organizacija rdečega križa Lenart, osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, požarna 
taksa, mrtvoogledna služba… 

 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI 893.490 

Investicijski odhodki so bili realizirani 54% glede na veljavni proračun. 

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 893.490 

Investicijski odhodki so izkazani v višini 893.490 € in sicer za: 

- nakup zgradb (kulturni dom): 20.000 € 
- nakup opreme: 18.023,30 € 
- novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 779.648,08 €  
- investicijsko vzdrževanje in obnove: 36.046,85 € 
- investicijski nadzor: 12.529,61 € 
- študije o izvedljivosti projekta (načrti, projektna dokumentacija): 27.242,44  € 

 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI 75.509 

Investicijski transferi so bili realizirani 95% glede na veljavni proračun. 

431 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 53.684 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni 
proračunski uporabniki (PGD Sv. Jurij v Slov. goricah, sovinanc. Individualnih ČN). 

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 21.825 

Gre predvsem za investicijske transfere JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za  
investicijsko vzdrževanje ter nabavo materiala in opreme. 
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Realizirani odhodki v letu 2012
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4.2.2 Račun finančnih terjatev in naložb 

Finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo. 
 
 

4.2.3 Račun financiranja  

Račun financiranja izkazuje odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov v višini 73.458,09 € in 
najet kratkoročni kredit v višini 200.000 €. 
 
 

4.2.4 Razkritja  

Tekom leta smo v poslovnih knjigah uskladili v preteklem letu nastala neskladja med 
saldakonti in glavno knjigo ter splošnim skladom. 

Prav tako smo na priporočilo Ministrstva za finance preknjižili stanje na dan 31.12.2012 na 
podkontu 706099 – drugi davki in si odprli terjatev do države. Stanje je bilo posledica 
nerazporejenih davkov zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere je 
nadzornik DURS. Pozitivno stanje v višini 419,98€ smo preknjižili na konto 71410099 drugi 
nedavčni prihodki. 

 
 

4.3 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 2012. 
Uporabljeni so termini: sprejeti in veljavni proračun. Sprejeti proračun je proračun, ki ga je 
občinski svet potrdil na 3. redni seji, dne 23.12.2010 (MUV št. 33/2010). Veljavni proračun 
pa je proračun, v katerem so upoštevane spremembe proračuna med letom, to je rebalans 
proračuna za leto 2012 ki ga je občinski svet sprejel na svoji 12. redni seji, dne 12.07.2012 
(MUV št. 16/2012), upoštevani pa so tudi sklepi župana o prerazporeditvah pravic porabe. 
 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov razvrščajo v področja porabe (23 področij), v glavne programe (61 glavnih 
programov) in podprograme (122 podprogramov). 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje oz. nudi storitve 
in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je 
del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega 
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov, to so: 
- proračunska postavka 
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- proračunska postavka – podskupina kontov in 
- proračunska postavka – konto. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del 
aktivnosti, ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom, pri čemer je natančno določen ekonomski namen izdatkov proračunske 
postavke, konto je pri tem temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so: 
10  OBČINSKI SVET 
20  NADZORNI ODBOR 
30  ŽUPAN 
40  OBČINSKA UPRAVA 
41 REŽIJSKI OBRAT 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v proračunu za lansko leto, po zadnjem veljavnem 
proračunu, planirala prihodke v višini 2.959.840 €, realiziranih je bilo 2.357.969 € prihodkov, 
kar pomeni da je realizacija realiziranih prihodkov glede na veljavni proračun 79,67%.  
 
Na področju odhodkov, ki kažejo realizacijo načrtovanih programov, je bila realizacija v letu 
2012 74,18 % oz. od načrtovanih 2,969.908 € je bilo realiziranih 2.203.028 € odhodkov. 

 

II .  POSEBNI DEL 
 

 

10 - OBČINSKI SVET 2 8 . 4 2 7  

01 - POLITIČNI SISTEM 10.685 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 10.685 

Opis glavnega programa 

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 10.685 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta zajema naslednje odhodke: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije oz. sejnin), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o političnih 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. 
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100101 - Sejnine za občinski svet in odbore 8.787 

Za namene dejavnosti občinskega sveta in odborov so bila realizirana sredstva v višini 10.881 €, kar 
predstavljajo sejnine in nadomestilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in članov drugih delovnih 
teles. 

100103 - Financiranje političnih strank 1.898 

Sredstva za financiranje političnih strank so bila v celoti razporejena v skladu s Sklepom o načinu 
financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Doseženi cilji: 

- sprejetje vseh potrebnih aktov za delovanje občine 
- delovanje političnega sistema v skladu s predpisi 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 11.131 

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 11.131 

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. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 5.269 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za pripravo in objavo gradiva občinskega sveta in odborov ter 
sredstva za promocijo občine v višini 6.468 €, kar predstavlja 67 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

100401 - Priprava in objava gradiva 804 

V okviru proračunske postavke so evidentirani odhodki za pripravo gradiva, kakor tudi objavo le-tega, 
predvsem v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 

100404 - Sredstva za promocijo občine 4.465 

V okviru te postavke so evidentirana sredstva za promocijo občine.  

Doseženi cilji: 

- objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 
- ustrezna priprava gradiv za seje občinskega sveta in odborov 
- promocija občine doma in navzven 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 5.862 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva izvedbe občinskega praznika v višini 5.862 €, oz. 100 % 
realizacija glede na veljavni proračun. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

100402 - Izvedba občinskega praznika 5.862 

Gre za sredstva, ki jih občina nameni za izvedbo občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob 
občinskem prazniku.  

 

 

Ogled proslave  ob 6. občinskem prazniku (foto: arhiv občine) 

 

Doseženi cilji: 

- izvedba občinskega praznika vključno z občinsko proslavo in spremljevalnim programom »Jurjevi 
dnevi«. 

- predstavitev društev, ki delujejo v občini, drugim obiskovalcem 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.611 

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 6.611 

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 6.611 

101802 - Izdaja časopisa 6.611 

V okviru podprograma smo v letu 2012 a tej postavki realizirali sofinanciranje izdaje mesečnika, ki ga za 
področje Upravne enote Lenart izdaja Razvojna agencija Slovenskih goric.   
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Logotip Ovtarjevih novic  

 

20 - NADZORNI ODBOR 1 . 6 2 0  

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. 

0203 - Fiskalni nadzor 1.620 

Opis glavnega programa 

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 1.620 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko, na kateri so realizirani stroški sejnin in opravljenih nadzorih nadzornega 
odbora občine.  Realizacija znaša 1.889 €, kar predstavlja 65,22 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

200201 - Sejnine za nadzorni odbor 958 

V okviru te postavke so evidentirani realizirani odhodki za sejnine za nadzorni odbor, ki so bili izplačani v 
letu 2012. 

200202 – Materialni stroški za nadzorni odbor         
346 

Na tej postavki so sredstva za dnevnice, prevozni stroški službenih poti in stroški seminarjev. 

200203 - Notranji nadzor 617 

Gre za sredstva, ki so jih prejeli člani nadzornega odbora za opravljene nadzore. 

Doseženi cilji: 

- redno spremljanje poslovanja občine 
- obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine 
- izobraževanje članov nadzornega odbora 

 

30 - ŽUPAN 3 9 . 4 9 2  

01 - POLITIČNI SISTEM 33.053 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 
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0101 - Politični sistem 33.053 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- župana in podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 33.053 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za delovanje in opravljanje funkcije župana in podžupana.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

 

300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije 18.758 

V letu 2012 je bilo realizirano 18.758 € za namen izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 
župana, oz. 95,7% načrtovanih sredstev.  

300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 3.020 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški, nastali pri opravljanju funkcije župana, ki zajemajo: 
izdatke za reprezentanco (1.875 €,), telefon (680 €) in drugi splošni material in storitve (465 €). 

300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana 1.441 

Ker občina oz. župan ne razpolaga s službenim avtomobilom, se županu, ki se po svojih službenih opravkih 
odpravlja s svojim lastnim avtomobilom, izplačajo potni stroški.  

300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana 8.285 

Podžupan prav tako opravlja svojo funkcijo nepoklicno, za kar prejema nadomestilo za opravljanje funkcije. 

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis 1.550 

Gre za realizirana sredstva za obveščanje javnosti o raznih dogodkih v časopisu, radiu in drugih medijih. 
Občina na lokalni radijski postaji objavlja tedenske 5-minutne oddaje o dogajanju v občini. 

Doseženi cilji: 

- ustrezno vodenje občine 
- primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi občina sodeluje (ministrstva, vladne službe, druge 

občine…) 
- obveščanje občanov o raznih dogodkih 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 6.439 

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. 
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0403 - Druge skupne administrativne službe 6.439 

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 6.439 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za izvedbo sprejema odličnjakov pri županu, 
izvedbo zlatih porok ali drugih jubilejev ter razna sponzorstva in donatorstva. Skupni odhodki tega 
podprograma znašajo 6439 € in predstavljajo 94,48 % realizacijo glede na veljavni proračun.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

300401 - Zlate poroke, drugi jubileji 71 

Sredstva so bila porabljena za nakup protokolarnih daril ob zlatih porokah. 

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu 620 

Konec šolskega leta povabi župan vse tiste učence zaključnih razredov Osnovne šole Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, ki so vse razrede osnovne šole zaključili z odličnim uspehom, na sprejem. Odličnjaki: Katja 
Emeršič, Doroteja Križan, Nejc Planer in Matic Zarnec so ob doseženem uspehu prejeli darilo (knjigo, 
pisalni set in vstopnice za kopanje). 

 

Župan z nagrajenimi učenci. (foto: Foto Tone) 

300403 - Sponzorstva, donatorstva... 2.840 

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

300404 - Protokolarna in poslovna darila 2.908 

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

Doseženi cilji: 
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- izvedba protokolkarnih dogodkov 
- sponzoriranje in donatorstva 
- sprejem in nagraditev učencev, ki so vse razrede osnovne šole končali z odličnim uspehom 

 

40 - OBČINSKA UPRAVA 8 6 8 . 3 5 9  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 845 

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 845 

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 845 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih 
prihodkov Uprava 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... 845 

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za vodenje računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov 
Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 12.007 

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 333 

Opis glavnega programa 

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 333 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana realizirana 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 

400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom 333 

Na postavki denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom je bilo realiziranih 8,33% sredstev 
načrtovanih v proračunu za leto 2012, kar znaša 333 €. Na podlagi Pravilnika o finančnih nagradah dijakom 
in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 23/2008) in predhodnem razpisu, je bil v letu 2012 
naslednji nagrajenec: 

- Dejan Arcet, ki je dosegel odličen uspeh na ekonomski gimnaziji na Srednji ekonomski šoli Maribor. 
Zraven rednega šolanja izkazuje še umetniško nadarjenost in dosega izjemne dosežke na področju glasbe.  

 

Župan z nadarjenim dijakom  (foto: Foto Tone) 

 

Doseženi cilji: 

-        vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom  
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-        nagrade za vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli in/ali fakulteti 
-        vzpodbujanje k obšolski dejavnosti 
-        povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 6.439 

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 6.439 

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 

400404 - Božična in novoletna obdaritev otrok 2.404 

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka božična in novoletna obdaritev otrok v višini 
2.404 €, ki je bila 100% realizirna glede na veljavni proračun. V okviru  proračunske postavke so zajeti 
stroški nakupa novoletnih daril za najmlajše občane, otroke stare od 1 do 7 leta starosti, ter izvedba lutkovne 
predstave z obiskom Božička. 

Doseženi cilji: 

− decembrska obdaritev otrok 
− lutkovna predstava Gusar Berto in obisk Božička. 

 

 

Lutkovna predstava »Gusar Berto« (foto: arhiv občine) 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.302 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

 

400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objektov 2.815 

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki tekoče vzdrževanje opreme in objektov in 
sodni stroški in stroški odvetnikov. Gre predvsem za stroške ogrevanja občinske zgradbe, tekoče vzdrževanje 
občinske zgradbe in zavarovalne premije za občinske objekte. Realizacija znaša 2.815€, kar predstavlja 
69,20% realizacijo glede na veljavni proračun. 

400402 - Sodni stroški in stroški odvetnikov 487 

Realizirane so predvsem notarske storitve in odvetniške storitve. 

Doseženi cilji: 

- vzdrževan objekt 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 proračunskih možnosti. 

- Realizacija medsebojnih obveznosti in terjatev med Občino Sv. Jurij v Slov. goricah in bivšo Občino 
Lenart iz naslova delitve skupnega premoženja. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 154.159 

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 6.033 

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 6.033 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA) 441 

Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za financiranje Mariborske razvojne agencije, ki 
opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Glavna dejavnost MRA je priprava in 
izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije. 

400610 - LAS Ovtar Slovenskih goric 4.277 

Društvo za razvoj podeželja Lokalna akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric so za potrebe reševanja izzivov 
na področju razvoja podeželja ustanovile vse občine UE Lenart, posamezniki, društva, kmetje, obrtniki, 
podjetniki in drugi zainteresirani. LAS je osnovna oblika izvajanja 4. osi pristopa LEADER za obdobje 2007-
2013. 

400611 - Članarine v raznih institucijah 1.315 

Občina je članica Združenja občin Slovenije, zato mora letno plačati dogovorjeno članarino. 

 

Doseženi cilji: 

- sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje 
- razvoj občine 
- izmenjava mnenj in izkušenj med občinami 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 148.126 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 139.331 

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. 

 

400601 - Stroški dela občinske uprave 105.625 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški dela občinske uprave, ki poleg osnovnih plač zajemajo tudi 
dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za starševsko 
varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust ter 
povračila prehrane in stroškov prevoza na delo in z dela. Prav tako so znotraj proračunske postavke zajeti 
prevozni stroški na službenih poteh, dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in 
simpozijev ter izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 
96%. 
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400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 25.978 

Ta proračunska postavka zajema materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave: pisarniški 
material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura, 
električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in 
kurirske storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge 
opreme. 

 

400615 – Notranja revizija 

Ta postavka zajema notranjo revizijo zunanjega izvajalca revizijskega podjetje J&M Ribič d.o.o., ki se je 
izvajala v letu 2012, račun pa je zapadel v plačilo v začetku leta 2013. 

 

Doseženi cilji: 

- 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. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 8.794 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani odhodki za pogodbena dela in občasno pomoč pri delu občinske uprave, 
ki jih opravljajo študenti preko študentskega servisa. Prav tako so realizirana sredstva za investicijsko 
opremljanje  občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje službenih vozil.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah 

400605 - Pogodbena dela 3.049 

V okviru proračunske postavke so evidentirana plačila za opravljeno delo študentov preko študentskega 
servisa in izplačilo avtorskih honorarjev (cenitev zemljišč, cenitev vodovodnega omrežja). 

 

400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave 4.086 

V letu 2012 smo nabavili naslednja osnovna sredstva: monitor Samsung, mizico za računalnik in pa 
hladilnik. 

 

400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila 1.659 

Realizirana so bila sredstva v višini 86,77 % veljavnega proračuna. Gre za nakup goriva za službena vozila, 
stroške popravila in vzdrževanja vozil, registracijo in zavarovalne premije za vozila. 

Doseženi cilji: 

-  zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave 
-  redno vzdrževana  službena avtomobila 
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 55.894 

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 55.894 

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 1.829 

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… 

 

400704 – Civilna zaščita 0 

Planiranih je bilo 500 € sredstev, realizacije pa na tej postavki ni bilo. 

 

400705 - Obramba pred točo 1.829 

Na proračunski postavki so evidentirani stroški izvajanja obrambe pred točo z letali Letalskega centra 
Maribor. Realizacija znaša 100 % glede na veljavni proračun. 

Doseženi cilji: 

- obramba pred točo 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 54.065 

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 

400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij 6.180 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
sofinanciranja delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah.  

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.830 

Občina za zagotavljanje protipožarne varnosti sofinancira tudi delovanja Gasilske zveze Lenart.  
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400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij 3.055 

Občina namenja sredstva zbrane požarne takse za povečanje požarne varnosti, zato le-to namenja za nakup 
opreme za požarno varnost PGD Sv. Jurij v Slov. goricah.  

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

Občina sofinancira nakup novega vozila PGD Sv. Jurij tako, da na podlagi dogovora, prejetih zahtevkov in 
dokazila o plačilu obroka za avto ta sredstva v roku 30 dni od prejema zahtevka nakaže na račun PGD. 

Doseženi cilji: 

- 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 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 608 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 608 

Opis glavnega programa 

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

08029002 - Notranja varnost 608 

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 

400802 - Medobčinsko redarstvo 608 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je soustanoviteljica skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo s 
sedežem v Mariboru. Delovno področje medobčinskega redarstva obsega: urejanje in nadziranje prometa na 
cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnostih in državnih cestah v naselju, izvajanje 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, lahko tudi opravljajo nadzor prometa 
s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 18.999 

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. 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 18.546 

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 6.861 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za sofinanciranje delovanja društev s področja razvoja 
podeželja: Čebelarsko društvo Sv. Jurij, Društvo vinogradnikov Sv. Jurij in Društvo kmečkih gospodinj Sv. 
Jurij. Realizacija znaša 6.861 €, kar predstavlja 98% realizacijo glede na veljavni proračun.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

 

Doseženi cilji: 

- razvoj čebelarstva v občini 
- razvoj vinogradništva v občini 
- ohranjanje domačih kulinaričnih običajev in jedi 

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 11.685 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področje kmetijstva, ki so predmet razpisa za 
dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

401101 - Subvencioniranje kmetijstva 11.685 

V sodelovanju z Odborom za gospodarstvo, kmetijstvom in finance, občinska uprava vsakoletno pripravi 
razpis za subvencioniranje kmetijstva, ki je v skladu z evropskimi smernicami in direktivami. V letu 2012 se 
je na razpis prijavilo šest kmetovalcev, ki so skupaj prejeli 11.685 € sredstev, prav vsi za namen naložb v 
živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.  

Doseženi cilji: 

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju 
-     preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč 

 

14 - GOSPODARSTVO 8.050 

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 400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.  
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 400 

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 

401404 - Spodbujanje podjetništva 400 

V letu 2012 se je prijavila ena oseba, ki se je samozaposlila. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 7.650 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

 

14039001 - Promocija občine 0 

Opis podprograma 

V okviru podprograma smo imeli načrtovane odhodke na proračunski postavki Turistično-informacijske table 
(usmerjevalne signalizacije). S  projektom smo kandidirali na razpisu za sredstva EU Leader, preko LAS 
Ovtar Slovenskih goric. Projekt je v pripravi, vendar še ni bilo finančne realizacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

401407 - Turistično-informacijske table (usmerjevalne signalizacije)        0 

Projekt se je začel izvajati v letu 2012 z izdelavo elaborata postavitve usmerjevalne signalizacije v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah. S projektom smo se v okviru Društva za razvoj podeželja LAS OVTAR Slovenskih 
goric prijavili na razpis za EU sredstva , LEADER. Projekt se bo nadaljeval v letu  2013.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.650 

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 

401409 - Javni razpis za področje: turizem 3.545 

V letu 2012 smo izvedli javni razpis za področje turizem. V ta namen je bilo razdeljenih 95,81 % načrtovanih 
sredstev. 

401410 - E-točki (kulturni dom in osnovna šola) 1.226 

Znotraj proračunske postavke so evidentirana sredstva za nemoteno delovanje e-točk, gre za naročnino 
telekomunikacijskega operaterja Amis.  



 

 

44 

401412 – Projekt Podravsko – Ptujska – Ormoška regionalna 
destinacijska organizacija  2.880 

Gre za sofinanciranje projekta. Proračunska postavka je bila 100% realizirana. 

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 14.120 

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 9.222 

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 1.272 

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 

401508 - Zbiranje sredstev za občino - odpadki 272 

Gre za stroške zbiranja sredstev, ki jih izvajalec na področju ravnanja z odpadki zbira za in v imenu občine. 

401509 – Očistimo Slovenijo 2012 1.000 

V sklopu projekta očistimo Slovenijo smo planirali 1000 €, ki smo jih tudi 100% realizirali. 

 

Doseženi cilji: 

- čistejši in ljudem bolj prijazen kraj 

- skrb za okolje. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 7.949 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav in 
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 4.324 

Na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Sv. Jurij v Slov goricah (MUV 
št. 17/2009), občina sofinancira izgradnjo individualnih čistilnih naprav na tistih območjih, kjer se v 
prihodnosti ne načrtuje gradnja centralne čistilne naprave. V letu 2012 smo sofinancirali izgradnjo 
individualne čistilnen naprave šestim gospodinjstvom. 
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401506 - Str. obračunavanja rep. takse in priključne zmogljivosti 
(Nigrad) 3.625 

Gre za stroške obračunavanja takse za okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja voda, ki jo v imenu in za račun 
občine zaračunava podjetje Nigrad d.d. 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 499 

Opis glavnega programa 

Glavni program Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot. 

 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 499 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma smo realizirali odhodke za namen trajnostnega gospodarjenja z naravo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 23/2010). 

401510 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 499 

V skladu z Odlokom, ki ga je sprejel občinski svet občine, se sredstva namensko porabijo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo. Upravičenci so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju občine. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO- 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.475 

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 1.475 

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 1.475 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj, to so 
stroški upravitelja, manjša vzdrževalna dela in zavarovalne premije. 

 

401604 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj 1.475 

 Realizacija na tej postavki znaša 1.475 €, kar predstavlja 36,34 % realizacijo glede na veljavni proračun. 

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 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna                                                       0 

Opis glavnega programa 

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

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.299 

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 7.299 

Opis glavnega programa 

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 3.904 

Opis podprograma 

Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne občane, ki nimajo 
možnosti drugega zdravstvenega zavarovanja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.374 

Višina porabljenih sredstev za ta podprogram znaša 3.374 €, kar predstavlja 29,08% realizacijo glede na 
veljavni proračun, saj zaradi nepravočasno izdanih odločb upravičencem zneskov nismo mogli poravnati v 
letu 2012, ampak bodo poravnani v začetku 2013.  

 

401704 – Sofinac. nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu 530 

Sredstva so bila realizirana v višini 530€, kar predstavlja 50 % realizacijo.  

 

Doseženi cilji: 

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

 

17079002 – Mrliško-ogledna služba 3.396 

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. 
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401702 - Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) 3.396 

 

Doseženi cilji: 

-  izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-ogledne službe. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 51.072 

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 40.472 

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 22.574 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentiran izdatki za zagotavljanje knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o 
knjižničarstvu.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu.  

401805 - Knjižnica Lenart 22.010 

Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom. V ta namen sofinancira delovanje Knjižnice Lenart, 
kar vključuje nakup knjižnega in drugega gradiva (6.290 €) ter materialne stroške delovanja knjižnice 
(15.719 €). 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico 564 

Občina prav tako nameni nekaj sredstev za nakup knjig za šolsko knjižnico, ki je namenjena mlajšim 
občanom. 

 

Doseženi cilji: 

- občanom čimbolj približati želeno literaturo 
- obogatiti knjižnični fond 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 14.566 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za namene sofinanciranja Javnega sklada RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti. Prav tako so tukaj evidentirani odhodki za javne kulturne projekte in programe – 
sofinanciranje delovanja kulturnega društva in kulturnih prireditev.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladju RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
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401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti       1.400 

Občina na podlagi medsebojne pogodbe sofinancira Lenarško izpostavo Javnega sklada RS za ljubiteljske in 
kulturne dejavnosti. 

401808 – Sofinanciranje najemnine in obratoval.stroš. – JS KD Lenart   168       

      401813 - Letni program kulture - javni kult. programi - javni razpis  4.000 

401814 - Letni program kulture - javni kult. projekti - javni razpis 5.998 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov. Razpis je bil izveden na 
podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 34/09) in sprejetega Letnega programa kulture. 

401817 – KD Ivan Cankar – nakup oblačil za FS Jurovčan                     
3000 

Občina je v preteklem letu financirala nakup oblačil za folklorno skupino Jurovčan, ki deluje pod okriljem 
Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. Planirana sredstva so bila 100% realizirana. 

 

Doseženi cilji: 

-         pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 
-         vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 
-         sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 

18039005 - Drugi programi v kulturi 3.332 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški za vzdrževanje kulturnega doma, ki zajemajo stroške 
električne energije, kuriv in dimnikarskih storitev, zavarovalnih premij za opremo in drugih storitev. 
Realizacija znotraj podprograma predstavlja 57,44% realizacijo glede na veljavni proračun. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

401806 - Vzdrževanje kulturnega doma 3.332 

Stroški vzdrževanja kulturnega doma so bili realizirani v višini 57,44%. 

 

Doseženi cilji: 

- vzdrževanje kulturnega doma 
 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih 

401815 - Letni program športa 10.600 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 
34/2009) in Letnim programom športa je občina v preteklem letu objavila javni razpis za sofinanciranje 
programov športa. Na razpis  se je prijavilo Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah in JVIZ in VVZ OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

 

Doseženi cilji: 

- uspešna izvedba javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa 
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vspodbujanje interesnih 

dejavnosti občanov 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 421.120 

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 234.682 

Opis glavnega programa 

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

19029001 - Vrtci 234.682 

Opis podprograma 

Gre za sredstva za financiranje dejavnosti predšolskega vzgojnega varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol 178.993 

Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za zagotavljanje sredstev za 
plačila razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v Jurovskem Dolu. Za 
zagotavljanje razlike do polne ekonomske cene v vrtcu Jurovski Dol je bilo v letu 2012 realiziranih 190.304 
€, oz. 97 % glede na veljavni proračun. Vrtec je v mesecu decembru 2012 obiskovalo 59 otrok, od tega 49 
otrok iz naše občine in 10 otrok, s stalnim prebivališčem izven naše občine. 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 55.689 

Občina je dolžna pokriti razliko do ekonomske cene vrtca tudi v vrtcih drugih občin, v katere so vpisani 
otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. V mesecu decembru 2012 so otroci, s stalnim prebivališčem 
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah obiskovali vrtce v naslednjih občinah: Apače (2 otroka),  Lenart (8 otrok),  
Sveta Ana (1 otrok), Mestna občina Maribor (1 otrok), Šentilj (3 otroci) in Duplek (1 otrok). 

401920 - Izvajanje dodatne strokovne pomoči - vrtec 0 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči tistim otrokom iz vrtca, ki zaradi jezikovnih ali drugih težav potrebujejo 
dodatno strokovno pomoč posebej za ta namen usposobljenih strokovnjakov. 

 

Doseženi cilji: 
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- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu 
- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem 

 

 

Nastop otrok iz vrtca (foto: arhiv občine) 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 95.104 

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 94.520 

Opis podprograma 

Znotraj programa so evidentirani odhodki za namene izobraževanja v osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šoli 
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Osnovna šola Jožeta Hudalesa in vrtec (foto:: Foto Tone) 

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

Občina sofinancira izvedbo in udeležbo različnih tekmovanj učencev v znanju, kakor tudi športnih 
tekmovanj. Sem spadajo tudi stroški, ki nastanejo s prijavami na tekmovanja, prevozni stroški učencev in 
učiteljev na tekmovanja. 

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. opreme 49.429 

Velik del stroškov, namenjenih osnovni šoli pripada materialnim stroškom in vzdrževanju opreme. Gre 
predvsem za stroške ogrevanja šole, elektrika, voda in drugi splošni materialni stroški. 

401905 - OŠ J. Hudalesa - zgodnje učenje drugega tujega jezika 1.133 

Ker vemo, da je poznavanje tujih jezikov v današnjem svetu ključnega pomena, občina sofinancira tudi 
zgodnje učenje drugega tujega jezika.  

401906 - OŠ J. Hudalesa- varstvo vozačev 2.902 

V sofinanciranje programa je vključeno tudi varstvo vozačev, to je tistih učencev, ki po šoli čakajo na šolski 
avtobus, da jih odpelje domov. 

401910 - Eko šola 230 

Osnovna šola Jožeta Hudalesa je vključena v mrežo t.i. »eko šol., Ekošole, kot način življenja.« 

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

Občina, kot ustanoviteljica JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa skrbi tudi za primerno opremljeno in vzdrževano 
šolo. Tako je za ta namen v letu 2012 namenila 19.295 €. Sredstva so bila porabljena za  nakup in montažo 
zunanjega roloja za šolsko kuhinjo, razna vzdrževalna dela, vgradnjo novih strešnih oken in pleskarska dela.  

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

Občina sofinancira prevoze v šolo v naravi za tiste učence, ki jim je starši zaradi finančne stiske ne morejo 
omogočiti. 

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije 7.120 

Da ne bi prišlo do neljubih dogodkov in nesreč, se je potrebno zavarovati. Občina vsakoletno plačuje 
zavarovalne premije za zavarovanje nepremičnin in opreme šole. 

401921 – Investicije v OŠ – računalniška oprema 2.000 

Občina je na podlagi medsebojne pogodbe financirala nakup računalniške opreme. 

 

Doseženi cilji: 

- zagotovljeno izvajanje nadstandardnih programov (zgodnje učenje tujih jezikov, tekmovanje učencev v 
znanju…) 

- sofinanciranje šole v naravi za tiste učence, ki jim starši tega ne bi mogli omogočiti 
- sodobno opremljena šola z multimedijsko opremo 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo                                                                          584 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za sofinanciranje izvedbe programa Glasbeno-baletne šole 
Antona Martina Slomška. 

401908 – GBŠ Lenart in GBŠ A. M. Slomška                                                              584    



 

 

52 

Občina je v preteklem letu sofinancirala izvajanje programa Glasbene in baletne šole A.M. Slomške, katero 
obiskujeta dve občanki naše občine.  

1906 - Pomoči šolajočim 91.334 

Opis glavnega programa 

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 91.334 

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, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa 85.358 

Za zagotavljanje šolskih prevozov učencev OŠ Jožeta Hudalesa so bila v letu 2012 porabljena sredstva v 
višini 85.358€.  

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi 5.976 

Občina na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami staršem,  
ki vozijo svoje otroke v vzgojno-izobraževalne ustanove zunaj občine  pokrije stroške prevoza. 

Doseženi cilji: 

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

- povrnitev stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 105.718 

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 4.654 

Opis glavnega programa 

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

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 4.654 

Opis podprograma 

Gre za programe pomoči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 
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402003 - Pomoč staršem pri rojstvu otroka 4.304 

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. V letu 2012 je bila izplačana 
finančna vzpodbuda v višini 4.304€. Poleg denarne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka, so na tej postavki 
evidentirani tudi stroške nakupa daril, ki jih župan podeli na vsakoletnem srečanju novorojencev in njihovih 
staršev. 

 

Županov sprejem novorojenčkov in njihovih staršev (foto: arhiv občine) 

 

Doseženi cilji: 

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

 

402008 – Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 350 

Sredstva so namenjena plačilu svetovalnih storitev Svetovalnega centra Maribor, ki je namenjen svetovanju 
otrokom in staršem v stiski.  

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 101.063 

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 15.788 

Opis podprograma 

Gre za 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.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

402015 - Delovanje CSD Lenart 2.283 

V proračunski postavki so zajeta sredstva za delovanje Centra za socialno delo Lenart, kakor tudi sredstva za 
zagotavljanje storitve »Pomoč družini na domu.«  
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402015 – Pomoč družini na domu 13.506 

Sredstva za zagotavljanje storitve »Pomoč družini na domu.« Znesek sredstev se iz leta v leto povečuje, kar 
gre pripisati težkim razmeram v državi. 

 

Doseženi cilji: 

- 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 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 73.084 

Opis podprograma 

Gre za (so)financiranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna 
pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov 50.995 

Občina je v letu 2012 sofinancirala domsko varstvo 5 občanom v naslednjih institucijah: Zavod za 
usposabljanje, delo in varstvo Dornava ( 2 osebi), Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 
8 1 oseba) in SVZ Hrastovec ( 2 osebi). Stroški so se v primerjavi z letom 2012 povečali za 6.616 €, kar je 
posledica precejšnje podražitve tovrstnih storitev. 

402005 – Družinski pomočnik 22.088 

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in 
pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega 
varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.  V letu 2012 je občina 
izplačevala delno plačilo za izgubljen dohodek 2 osebama, od meseca avgusta naprej pa trem. 

 

Doseženi cilji: 

- 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 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 8.865 

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 

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih 8.865 

Občina je v letu 2012 sofinancirala domsko varstvo v domovih za ostarele enemu občanu v Domu 
upokojencev Ptuj. 

Doseženi cilji: 

- 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 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 520 

402004 – Plačila pogrebnih stroškov in posmrtnin 520 

Občina krije pogrebne stroške materialno ogroženih oziroma ljudem brez svojcev ali le če  ti niso pripravljeni 
za njih poskrbeti. 

Plačilo pogrebnih stroškov  varovanca Centra za usposabljanje, varstvo in delo Črna na Koroškem 

 

Doseženi cilji: 

- Poravnati stroške pogrebnin vsem ki nimajo svojcev  

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.806 

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 

402011 - Sofinanciranje prireditev KORK Sv. Jurij za srečanja starejših 
občanov           401 

Sofinancirajo se prireditve, ki jih za ostarele občane občasno organizira Krajevna organizacija rdečega križa 
Sv. Jurij. 

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart 2.405 

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva za redno delovanje in izvajanje programov Območne zveze 
Rdečega križa Lenart, pod okriljem katere deluje Krajevna organizacija Rdečega križa Sv. Jurij. 

 

  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 25.653 

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 21.959 

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 21.959 

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 
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402201 - Stroški zadolževanj 21.959 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški zadolževanj v višini 21.959 €. Gre za stroške, povezane z 
zadolževanjem: provizija za bančno garancijo, nadomestila za vodenje kredita in plačila obresti poslovnim 
bankam za dolgoročne kredite. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2000 

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 2000 

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 2000 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

402302 - Rezerva za naravne nesreče 1000 

V skladu s sklepom Občinskega sveta  in strokovnega pregleda in proučitvi Odbora za komunalno in 
gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, se je rezerva za naravne nesreče namenila: 

- Gajzler Franc – ob požaru gospodarskega poslopja   
 

Doseženi cilji: 

- Pomoč ljudem v stiski oz. ob izgubi premoženja. 
 

41 - REŽIJSKI OBRAT 1 . 2 6 5 . 1 3 0  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 42.629 

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 42.629 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
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06039001 - Administracija občinske uprave 33.517 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki, regres za 
prehrano, regres za letni dopust…) ter materialni stroški za delo režijskega obrata.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

410601 - Stroški dela za režijski obrat 28.552 

Znotraj te postavke so evidentirani stroški dela za režijski obrat, ki poleg osnovne plače zajemajo tudi 
dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko 
varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, regres za letni dopust ter povračila prehrane in 
stroškov prevoza na delo in iz dela. Prav tako so znotraj proračunske postavke zajeti tudi prevozni stroški na 
službenih poteh, dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.  Znotraj 
režijskega obrata sta bili do konca aprila zaposleni dve osebi, od maja naprej pa ena. 

410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata 4.965 

Ta podprogram zajema tudi materialne stroške in komunalne storitve režijskega obrata: strokovna literatura, 
drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje komunalne opreme in 
računalnikov in nakup opreme za režijski obrat. 

Doseženi cilji: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog  
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in drugih 

udeležencev v postopku 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 9.111 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so evidentirani stroški vzdrževanja delovnega vozila (traktor) in tovornega vozila 
Hyundai za potrebe režijskega obrata.  

410612 - Vzdrževanje delovnega vozila - traktor 725 DT in Hyundai 5.781 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani realizirani odhodki za goriva in maziva, vzdrževanje in 
popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije. 

410604 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata 3.331 

Gre za nakup opreme za potrebe režijskega obrata (motorna žaga, kosa, avtomobil Fiat doblo…). 

 

Doseženi cilji: 

- vzdrževano vozilo ima daljšo življenjsko dobo  
-     primerno vzdrževati in ohranjati uporabno vrednost delovnih vozil 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 0 

Opis glavnega programa 

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

08029001 - Prometna varnost 0 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani realizirani odhodki za prometno preventivo uporabnika Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.934 

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 14.934 

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 14.934 

Opis podprograma 

Gre za dva ukrepa, in sicer: Program: Splošno koristno delo in Program: Javna dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

411001 - Program: Splošno koristno delo 0 

Gre za realizacijo 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 opravo določene naloge v splošno korist oz. v korist samoupravne lokalne skupnosti.  

411002 - Program javna dela: stroški dela 14.934 

Znotraj proračunske postavke so evidentirani stroški dela za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja na 
področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. V program javnih del sta v letu 2012 bili 
vključeni dve osebi. 

Doseženi cilji: 

- omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam, 
- skrb za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 140.832 

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 140.285 

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 140.285 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so evidentirani stoški za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, s katerim 
se je občina prijavila na razpis za Ukrep 322  Obnova in razvoj vasi, ki ga razpisuje Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

411102 - Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol 118.960 

Projekt obsega ureditev trga in poti z javno razsvetljavo od športnega parka do trga, zamenjava asfalta za 
kamen ter ureditev historičnega vaškega jedra.  Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Projekt se je zaključil v letu 2012. 

 

 

Trg v Jurovskem Dolu po prenovi (foto: arhiv občine) 

1104 - Gozdarstvo 547 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 
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11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 547 

Opis podprograma 

Evidentirani so odhodki za manjša dela vzdrževanja gozdnih cest.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

Doseženi cilji: 

- vzdrževane gozdne poti 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH  
SUROVIN 188 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 188 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 

12079001 – Oskrba s električno energijo 188 

Opis podprograma 

Evidentirani so odhodki za najem oporišč NN omrežja in vzdrževanje omrežij za potrebe CR 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon 

411202 – Najem oporišč NN omrežja in vzdrževanje omrežij za potrebe 
CR 188 

Gre za strošek najemnine oporišča Elektro Maribor. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 363.257 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura 363.257 

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. 
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 139.715 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki za vzdrževanje občinskih cest, gre 
za tekoče vzdrževanje cest in vzdrževanje javnih poti. Prav tako sredstva za izvajanje zimske službe s 
pluženjem snega in posipavanjem.   

Zakonske in druge pravne podlage 

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

411301 - Vzdrževanje občinskih cest 63.340 

Za namen mesečnega vzdrževanja občinskih cest, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z asfaltom 
in druga vzdrževalna dela, smo v letu 2012 potrošili 63.340 €. 

411302 - Vzdrževanje javnih poti 21.544 

Za namen mesečnega vzdrževanja javnih poti, kar zajema urejanje bankin, krpanje udarnih jam z asfaltom in 
druga vzdrževalna dela, smo v letu 2012 potrošili 21.544 €. 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje 44.226 

Gre za evidentirane odhodke za zimsko službo lokalnim izvajalcem in Cestnemu podjetju Murska Sobota. 

411309 – Sanacija plazov 0 

Od planiranih sredstev 10.000 € ni bilo nič realizirano, saj se bo sanacija izvedla v letu 2013.  

      411311 - Nakup delovnega vozila - traktor model 725 DT 10.606 

Za večjo prometno varnost v zimskem času in za namen vzdrževanja parkovnih in drugih travnatih površin 
smo v letu 2009 kupili delovno vozilo – traktor model 725 DT. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 201.255 

Opis podprograma 

Ker je urejena prometna infrastruktura zelo pomembna za naše občane, se občina trudi vsako leto 
investicijsko vzdrževati in modernizirati čim več cest, potrebnih prenove. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Prometna povezava urbanega središča z avtocesto (foto: arhiv občine) 

411319 – Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest 37.672 

Gre za sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest, kjer pol zneska prispevajo občani, pol pa 
občina. V letu 2012 smo asfaltirali  3 ceste ( Sp. Gasteraj – Ornik), (Žugman - Malna), (Sp. Gasteraj – 
Majer). 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 47,09 %. 

411339 – Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013 ZFO 

Uredili oz. asfaltirali smo cesto JP 703-391 – Lešnikov klanec, v skupni dolžini 408 m. Naslednja večja 
investicija je bila rekonstrukcija ceste JP 703-471/472/473 – Spodnji Gasteraj, kjer smo na novo uredili in 
asfaltirali 1750 m ceste (dokončanje v letu 2013) in pa JP 705-340 - Malna – Zelenko 1332 m ceste 
(dokončanje v letu 2013). Investicije so bile sofinancirane s strani SVLR na podlagi 23. člena ZFO. 
 

Doseženi cilji: 

-  povečanje prometne varnosti 
- povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času 
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-      zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 
- povečanje dostopnosti do gospodarskih subjektov 
- povečanje možnosti razvoja turizma in podeželja 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 3.703 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so prikazana realizirana sredstva za vzdrževanje montažnih avtobusnih čakalnic in 
zavarovalnih premij za zavarovanje občinskih lokalnih cest in javnih poti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

411306 - Montažne avtobusne čakalnice 1.671 

Gre za stroške vzdrževanj avtobusnih čakalnic, kar vključuje odvoz smeti, košnjo trave in druga vzdrževalna 
dela.  

411307 - Zavarovalne premije za ceste 2.032 

Znotraj postavke so evidentirani odhodki zavarovalnih premij za ceste. 

Doseženi cilji: 

- poskrbeti za varnost čakajočih na avtobusni postaji 
- skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja 
- zavarovanje proti vandalizmu. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 18.584 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana 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 

411308 - Javna razsvetljava 18.584 

V letu 2012 so bile na področju javne razsvetljave izvedene naslednje novogradnje: na območju Malne – 
Amerika in naselja Jurovski Dol – v okolic trgovine Agrolist. Na tej proračunski postavki so evidentirani tudi 
stroški električne energije (7.809 €), stroški vzdrževalnih del (2.077 €) in zavarovalne premije. 

Doseženi cilji: 

- osvetlitev strnjenih delov naselij 
- povečanje varnost 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 26.592 

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. 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 26.134 

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 8.426 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirana realizirana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest in stroški obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

411502 – Ravnanje z odpadki – prenakazilo takse 3.305 

 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest, vreče 343 

411507 – Stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov 4.779 

Gre za stroške obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jih na območju občine zbira podjetje 
Saubermacher d.o.o. 

 

Doseženi cilji: 

- čistejši in ljudem bolj prijazen kraj 
- primerno ravnanje z odpadki. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 17.708 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški zadnje situacije na proračunski postavki »Izgradnja mreže 
malih čistilnih naprav«, okoljska dajatev in 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 

411501 - Okoljska dajatev  - odpadne vode, Nigrad 2.248 

Gre za plačilo okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. 

411506 - Vzdrževanje mreže malih čistilnih naprav 15.459 

V letu 2009 zgrajena centralna čistilna naprava v Jurovskem Dolu potrebuje redno vzdrževanje in 
monitoring, kar opravlja podjetje Nigrad d.d. Med stroške vzdrževanja pa štejemo tudi porabo električne 
energije in vode. 
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Čistilna naprava v Jurovskem Dolu (foto: arhiv občine) 

 

Doseženi cilji: 

- izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture 
- izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 
- varovanje in zaščita vodnih virov 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 458 

Opis glavnega programa 

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

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 458 

Opis podprograma 

Gre za organ skupne občinske uprave, Komunalno inšpekcijo. 

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 

411504 - Komunalna inšpekcija - medobčinski inšpektorat 458 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata, organa, 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. 

Doseženi cilji: 

- nemoteno delovanje komunalne inšpekcije. 
- urejena področja na področju komunale 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 567.553 

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 26.222 

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 7.502 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana 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... 

411601 - Geodetske storitve 7.149 

Gre za razne geodetske storitve, meritve, parcelacije… 

411609 - Ureditev BCP 354 

V podprogram so zajeta sredstva za ureditev baze cestnih podatkov, izdelave katastra FJI za omrežje 
občinskih cest. 

 

Doseženi cilji: 

- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 18.720 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti občine. Gre za strokovne 
podlage za nove občinske prostorske akte. 

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 

411602 - Prostorski akti občine 18.720 

Gre za nadaljnje aktivnosti v procesu sprejemanja prostorskega plana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Doseženi cilji: 

- 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. 



 

 

66 

1603 - Komunalna dejavnost 508.240 

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 433.817 

Opis podprograma 

Gre za realizirana sredstva na področju vzdrževanja vodovoda, stroški vodarine. Prav tako je zajet projekt 
»Celovita oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske gorice in pa projekt Ureditev 
vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina 37.553 

V okviru proračunske postavke so evidentirana sredstva za manjša vzdrževalna dela na obstoječem 
vodovodnem sistemu občine, plačilo vodarine in stroški poštnih storitev pošiljanja položnic za vodarino, ter 
ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol. 

411608 - Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slov. gorice 50.829 

Realizirana so bila sredstva za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo SZ Slov. gorice, katerega 
nosilna občina projekta je Občine Lenar.  

411611 - Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 338.675 

Namen projekta je rekonstrukcija oz. zamenjava dotrajanega obstoječega vodovoda ter izgradnja kanalizacije za 
padavinske vode. Pri projektu »Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol« smo zaradi stečaja izvajalca 
projekta  NGP Nizke gradnje Ptuj d.d. izbrali novega izvajalca Komunalo Slovenske gorice, ki je dela v večji 
meri  tudi končal. V letu 2013 še sledi tehnični prevzem. 
 

411615 – Predaja vodovodnega sistema Mariborskemu vodovodu 6.760 

Vodovodni  sistem naselja Jurovski  Dol smo predali v upravljanje Mariborskemu vodovodu. 

 

Doseženi cilji: 

- 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 biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek na turizem in počutje ljudi. 
 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 55.835 

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, drugi vzdrževalni stroški  in obnova zidu okrog starega pokopališča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
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411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 9.677 

Med vzdrževalne stroške pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija, 
zavarovalne premije za objekt mrliške veže in druga vzdrževalna dela, kamor spada košnja trave poleti in 
čiščenje snega pozimi. V letu 2012 smo  poskrbeli za ločeno odlaganja odpadkov – nagrobnih sveč, nabavili 
potrebne betonske okvirje za ureditev grobnih mest in nabavili zaboj za orodje in okvirje v mrliški veži.  

411613 – Obnova starega pokopališča 36.046 

Izvedli smo investicijsko vzdrževanje starega pokopališča – sanacija zidu. Dela so v veliki 
meri opravljena, dokončana pa bodo v letu 2013. 
 
 

   
  

 

411614 – Mrliška veža – investicijsko vzdrževanje in obnova 10.111 

Položitev tlaka v mrliški veži. 

Doseženi cilji: 

- zgledno urejeno in vzdrževano pokopališče in mrliška veža 

16039004 - Praznično urejanje naselij 18.588 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so evidentirani stroški urejanja okolice, gre predvsem za košnjo trave po celotni občini 
in druga dela vzdrževanja okolja. Prav tako so znotraj programa realizirana sredstva za praznično okrasitev 
naselij v času decembrskih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij 3.388 

Gre za stroške namestitve okrasitve v prazničnem decembru, pa tudi demontaža le-te. 

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine 15.200 

V okviru proračunske postavke so zajeti stroški čiščenja in urejanja okolice na območju občine. Največji del 
teh stroškov zavzema košnja trave ob cestah. 

Doseženi cilji: 

- praznično vzdušje v božično-novoletnem času 
- primerno urejena in pokošena okolica in področja ob prometnih cestah 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 33.091 

Opis glavnega programa 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 33.091 

Opis podprograma 

Gre za realizirana sredstva za projekt Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

411606 - Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske 33.091 

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. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 24.956 

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 20.420 

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 20.420 

Opis podprograma 

Gre za projekt, s katerim se je občina  prijavila na razpis za sofinanciranje operacij, iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in razvoj vasi, predmet podpore: Obnova in izgradnja 
večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo 
prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju. Občina je prijavila projekt obnove kulturnega 
doma v Jurovskem Dolu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

411802 - Kulturni dom Jurovski Dol 20.420 

V letu 2012 si bila v ta namen realizirana sredstva za 3. obrok (20.000 €) kupnine za kulturni dom, ki ga je 
občina odkupila od RKC in pa stroški izdelave varnostnega načrta.  

 

 

 

Doseženi cilji: 

- priprava dokumentacije za ureditev in prijavo na razpis za obnobo kulturnega doma za kulturno in 
društveno življenje v občini 



 

 

69 

- povečanje kakovosti kulturnega utripa območja kot vidik ohranjanja poselitve podeželja 
- ohranjanje kulturne zavesti, dvig kakovosti življenja na podeželju 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 4.536 

Opis glavnega programa 

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

18059001 - Programi športa 4.536 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov v Jurovskem Dolu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme 4.536 

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

 

Doseženi cilji: 

- primerno vzdrževan športni park 
- občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 84.189 

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 84.189 

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 84.189 

Opis podprograma 

Gre za sredstva za izgradnjo prizidka k osnovni šoli in novega vrtca. 

411902 - Osnovna šola -  ureditev okolja 84.189 

V letu 2012 smo plačali izvajalcu 84.189 € za izgradnjo prizidka k osnovni šoli. 
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ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA V LETU 2012, PRIKAZANI PO 
PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 

  V € V % 

01 POLITIČNI SISTEM 43.738 1,98% 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.466 0,11% 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 23.609 1,07% 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 196.798 8,61% 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 55.894 2,53% 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 608 0,02% 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.934 0,67% 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 159.832 7,25% 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 188 0,01% 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 363.257 16,48% 

14 GOSPODARSTVO 8.050 0,36% 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.935 1,85% 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV. 568.814 25,81% 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.299 0,33% 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 92.639 4,2% 

19 IZOBRAŽEVANJE 505.309 22,93% 

20 SOCIALNO VARSTVO 105.718 4,79% 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 21.959 0,99% 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.000 0,01% 

Odhodki po programski klasifikaciji
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ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA V LETU 2012, PRIKAZANI PO 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

 

 v € v % 
   
10 OBČINSKI SVET 28.427 1,29% 
20 NADZORNI ODBOR 1.620 0,07% 
30 ŽUPAN 39.492 1,79% 
40 OBČINSKA UPRAVA 868.370 39,41% 
41 REŽIJSKI OBRAT 1.265.138 57,44% 

 
 

Odhodki po proračunskih uporabnikih
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4.4  POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 
REZERVACIJE 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine 
Sveti Jurij so namenjene za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva oz. so bila zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče predvideti.  
 
O porabi teh sredstev odloča župan in se ob porabi razporedijo v finančni načrt neposrednega 
uporabnika proračuna. 
 
V letu 2012 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije s sklepom župana o 
prerazporeditvi za leto 2012 razporejena na naslednje proračunske postavke: 
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ŠTEV. 

SKLEPA 
DATUM OPIS ZNESEK 

V EUR 
2-2012 30.03.2012 Božična in novoletna obdaritev otrok 103,98 

9-2012 03.05.2012 
Projekt Podravsko – Ptujska – Ormoška regional. 
Destinacijska organizacija 

1.440 

10-2012 08.05.2012 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 1.790,69 

12-2012 22.05.2012 
Zavetišča za zapuščene živali – oskrbnine in 
veterinarske storitve 

453,6 

14-2012 01.06.2012 
Predaja vodovodnega sistema Mariborskemu 
vodovodu 

4.675,12 

22-2012 10.10.2012 Članarine v raznih institucijah 314,91 
40-2012 01.11.2012 Financiranje domskega varstva invalidov 2.000 
49-2012 05.12.2012 Družinski pomočnik 1.000,00 

    
    

 
 
 

4.5  POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE   
REZERVE 

 
V skladu s sklepom Občinskega sveta  in strokovnega pregleda in preučitvi Odbora za 
komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, se je rezerva 
za naravne nesreče namenila: 

- Gajzler Franc – finančna pomoč po požaru gospodarskega poslopja (1.000,00 €). 

 

4.6  Tabelarni pregled prerazporeditev sredstev v zaključnem računu 
2012 

 

SKLEP PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE 
POVEČA 

PRORAČUNSKA VRSTICA, KI 
SE ZNIŽA 

številk
a 

datum 
postavk

a 
naziv konto 

ZNESEK 
V € postavk

a 
naziv konto 

1-2012 15.03.2012 411611 Ureditev 
vodovoda in 
kanalizacije
-
novogradnj
e 

420401 44.723,2
4 

411802 Kulturni dom 
Jurovski Dol- 
rekonstrukcij
e in 
adaptacije 

420402 

2-2012 30.03.2012 400404 Božičn ain 
novoletna 
obdaritev 
otrok 

409100 103,98 402301 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

3-2012 30.03.2012 400607 Investicijsko 
opremljanje 
občinske 
uprave 

420299 3483,6 400607 
400607 

Nakup 
rač.opr.; 
Nakup pisar 
opreme 

420202 
420201 

4-2012 30.03.2012 401806 Vzdrževanj 402201 432 400401  Tekoče 402201 
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e 
kulturnega 
doma 
(ogrevanje) 

vzdrževanje 
opreme in 
objektov 
(ogrevanje) 

5-2012 05.04.2012 411339 Rekonstruk
cija 
občinskih 
cest ZFO 

420804 1020,00 411301 Vzdrževanje 
občinskih 
cest 

402503 

6-2012 05.04.2012 411604 Vzdrževanj
e 
pokopališča 
in mrliške 
veže - 
elektrika 

402200 500,00 411604 Vzdrževanje 
pokopališča 
in mrliške 
veže - 
vzdrževanje 

402503 

7-2012 25.04.2012 401806 Vzdrževanj
e KD – 
Sploš.mat. 
in storitve 

402099 150,00 401806 Vzdrževanje 
KD – 
čistil.mat. in 
storitve 

402001 

8-2012 08.05.2012 
100402 

Izvedba 
občinskega 
praznika 

402099 1.761,92 
100404 

Sredstva za 
promocijo 
občine 

402099 

9-2012 08.05.2012 402301 Proj. Podr—
Ptujska-
Ormoška 
destinac. 

402301 1.440,00 409100 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

10-
2012 

08.05.2012 402301 Investic.opr
emljanje 
rež. Obrata 

420230 1790,69 402301 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

11-
2012 

10.05.2012 411002 Javna dela 
– stroški 
dela 

402099 270,29 411002 Javna dela – 
zaščitna 
obleka in  
čevlji 

402100 

12-
2012 

22.05.2012 401111 Zavetišče 
za 
zapuščene 
živali 

402099 453,6 402301 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

13-
2012 

30.05.2012 401912 Zagotavljanj
e razlike do 
polne EC 
vrtcev 

413302 2.235,00 401907 Tekoči 
transferi 
neprof. 
organiz. 

412000 

14-
2012 

01.06.2012 411615 Predaja 
vodovod.sis
t. 
Mariborske
mu 
vododvodu 

402099 4.675,12 402301 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

15-
2012 

05.06.2012 300403 Spontorstva
, 
donatorstva 

412000 311 300403 Sponzorstva
- 
donatorstva 

411999 

16-
2012 

14.06.2012 411801 Vzdrževanj
e športnih 
objektov – 
najemnine 

402603 376,47 411801 Vzdrž. 
špornih 
objektov – 
tekoče 
vzdrževanje 

402503 

17-
2012 

19.07.2012 410603 Vzdrževanj
e delov. 
Vozila 

402301 307,66 410602 Material.stro
ški režij. 
Obrata 

402099 

18-
2012 

13.09.2012 411307 Zavarovaln
e premije za 
ceste 

402504 31,82 411301 Vzdrževanje 
občinskih 
cest 

402503 
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19-
2012 

13.09.2012 401604 Tekoče 
vzdrž.in 
upravljanje 
stanovanj-
zavarov. 
Premije 

402504 77,88 401604 Tekoče 
vzdrž. 
stanov. 
Objektov 

402501 

20-
2012 

11.10.2012 401806 Vzdrževanj
e KD 

402204 130 401806 Vzdrževanje 
KD – poraba 
kuriv 

402201 

21-
2012 

11.10.2012 300403 Sponzorstv
a, 
donatorstva 

412000 348,84 300403 Sponzorstva
, donatorstva 

411999 

22-
2012 

10.10.2012 400611 Članarine v 
raznih 
institucijah 

402921 314,91 402301 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

23-
2012 

10.10.2012 402008 Svetovalni 
center za 
otroke 

413302 350,00 401920 Izvajanje 
dodatne 
strokovne 
pomoči – 
vrtec 

413302 

25-
2012 

17.12.2012 410601 Stroški dela 
za rež. 
Obrat – 
dod.za del. 
Dobo 

400001 101 410601 Stroški dela 
– rež. Obrat 
– prevoz. 
stroški na 
služb. poteh 

402402 

26-
2012 

17.12.2012 410601 Stroški dela 
za RO 

400004 336 411002 Javna dela- 
prispevki za 
obvez. ZZ 

401100 

27-
2012 

17.12.2012 410603 Vzdrževanj
e delov. 
Vozila 

402300 336 410602 Mateialni 
stroš. Za 
delo RO 

402100 

28-
2012 

17.12.2012 410603 Vzdrževanj
e delov. 
Vozila 

402301 216 410602 Mat. str. za 
delo RO- 
časopisi 

402004 

29-
2012 

17.12.2012 410603 Vzdrževanj
e delov. 
Vozila 
traktor 

402304 94 410602 Materialni 
stroški za 
delo RO – 
mat. in 
storitve 

402099 

30-
2012 

17.12.2012 410603 Vzdrževanj
e delovnega 
vozila 

402305 322 411001 Splošno 
koristno 
delov – mst. 
In storitve 

402099 

31-
2012 

17.12.2012 411801 Vzdrževanj
e športnih 
objektov in 
opreme 

402204 10 411801 Vzdrževanje 
športnih 
objektov – 
el. Energija 

402200 

32-
2012 

17.12.2012 300103 Stroški 
službenih 
poti župana 

402400 120 300103 Stroš. 
Službenih 
poti župana 
– 
prevoz.stroš. 

402402 

33-
2012 

17.12.2012 300403 Sponzorstv
a, 
donatorstva 

412000 400 300401 Zlate 
poroke, 
drugi jubileji 

402099 

         
35-

2012 
17.12.2012 300404 Protokolarn

a in 
poslovna 
darila 

402099 435 300105 Obveščanej 
javnosti 

402099 
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36-
2012 

17.12.2012 400601 Stroški dela 
obč. Uprave 

400302 1.100 400601 Stroški dela 
OU 

402900 

37-
2012 

17.12.2012 400601 Stroški dela 
OU – 
nadurno 
delo 

400400 200 400601 Stroški dela 
OU – 
prevozni 
str.na 
službenih 
poteh 

402402 

38-
2012 

17.12.2012 400602 Mateialni 
stroški in 
komunal. 
Stor. 

402004 100 400602 Material. 
Stroški in 
komunal. 
stor. – pisar. 
mat. 

402000 

39-
2012 

17.12.2012 400602 Mat. stroš. 
In 
komunal.sto
r. – OU 

402099 100 400602 Mat. stroš. In 
komunal.stor
. – OU – 
pisar.mat. 

402000 

40-
2012 

17.12.2012 402002 Financiranje 
domskega 
varstva 
invalidov 

411909 2.000 402301 Splošna 
proračunska 
rezerva 

409100 

41-
2012 

17.12.2012 402005 Družinski 
pomočnik 

411922 400 402003 Finanč. 
vzpodbuda 
ob rojstvu 
otroka 

411103 

42-
2012 

17.12.2012 300403 Sponzorstv
a, 
donatorstva 

412000 480 300102 Material.stro
ški – 
reprezentan
ca 

402009 

43-
2012 05.09.2012 411613 

Obnova 
starega 
pokopališča 

420500 21.046,8
5 4411301 

Vzdrževanje 
občinskih 
cest 

402503 

44-
2012 

21.06.2012 410604 Investicijsko 
opremljanje 
RO 

420230 2.440,00 411003 Mreža 
regijskih 
podjetniških 
inkubat. 

420804 
 

45-
2012 

30.10.2012 411303 Zimska 
služba  
pluženje, 
posipavanje 

402503 1.904,00 411309 Sanacija 
plazov 

420402 

46-
2012 

14.11.2012 402201 Stroški 
zadolževnaj 
– stroški 
povezani z 
zadolžev. 

402932 900 402201 Stroški 
zadolževanj 
– obresti 
kratkoroč.kre
ditov 

403100 

47-
2012 

05.12.2012 400601 Stroški dela 
občinske 
uprave 

400000 1.143,00 410601 
400601 
400602 
400605 
 

Stroški dela 
RO; Stroški 
dela OU – 
prevoz.stroš
k.; material. 
stroški OU; 
pogodbena 
dela 

40000  
402402 
402000 
402901 

48-
2012 

05.12.2012 400601 Stroški dela 
OU – 
prispev.za 
ZZ 

401100 271 400601 Stroš.dela 
OU – 
konference, 
seminarji 

402900 

49-
2012 

05.12.2012 402005 Družinski 
pomočnik  

411922 1.490,00 402001 
402301 

Financiranje 
domskega 
varstva; 

411909 
409100 
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splošna 
prorač. 
rezervacija 

50-
2012 

20.12.2012 411308 Javna 
razsvetjava 
–
novogradnje 

411309 5.640,00 411309 Sanacija 
plazov 

420402 

 

     4.7  POROČILO O STANJU ZADOLŽITVE NA DAN 31.12.2012 

 

Na dan 31.12.2012 izkazuje občina stanje zadolžitve v višini 867.996,49€ in sicer: 

- Dolgoročni kredit EKO SKLAD RS, 403-01-106/94 (7.10.1994) – vodovod Gasteraj: 
15.552,41 €. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.6.2016. 

- Dolgoročni kredit UNICREDIT BANKA, K818/2008-EIB (18.6.2008) – izgradnja vrtca 
in prizidka k osnovni šoli: 420.500,00 €. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2020 

- Dolgoročni kredit UNICREDIT BANKA, K755/2009 : 311.944,08 €. Zadnji obrok 
zapade v plačilo: 31.5.2024. 

- Kratkoročni kredit BANKA KOPER, za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol: 
120.000,00 € 

 

4.8 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do 
virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja. 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazujemo 9.575.075 € sredstev in prav toliko obveznosti 
do virov sredstev. 

 

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU SO IZKAZANA 
V VIŠINI   9.087.922 

 
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 15.528 €, 
popravek vrednosti pa 15.103 €. V tem sklopu so zajeti vsi računalniški programi, ki jih 
uporabljamo v občinski upravi. Sem med drugim sodi programska oprema Cadis poslovanje, 
Cadis komunala, program za evidenco pokopališč Dharma, programski paket za javna 
naročila Jana in Potni nalogi Alea. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
znaša 425 €.  Zmanjšanje vrednosti glede na preteklo leto je odraz amortizacije. 
 
 
2. Nepremičnine 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 7.701.651€, popravek vrednosti nepremičnin pa 
677.079 €, tako da je sedanja vrednost nepremičnin 7.024.572 €. Od tega je 177.827 € 
zemljišč, ostalo so gradbeni objekti: stari vrtec, stanovanja, kulturni dom, mrliška veža, 
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kanalizacija s čistilno napravo, občinska stavba – etaža, javna razsvetljava, vodovod- združeni 
cevovodi, infrastrukturni objekti: javne poti, lokalne in občinske ceste  in ekološki otoki. 
 
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 180.077 €, 
popravek vrednosti pa 119.983 €, tako da sedanja vrednost znaša 60.094 €. Znotraj opreme 
imamo evidentiramo vso leseno pohištvo, računalnike, tiskalnike, fotokopirni stroj, osebni in 
delovni avtomobil, sredstva za zveze, računski stroj ter oprema za zimsko službo. V letu 2012 
smo nabavili naslednjo novo opremo: hladilnik za občinsko stavbo, monitor samsung, mizico 
za računalnik (sejna soba), govorniški pult (kulturni dom),  in opremo za režijski obrat: 
kaercher čistilec, kosa HU, motorna žaga. 

 

4. Dolgoročne finančne naložbe 
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne naložbe v obliki delnic v vrednosti 45.929. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je lastnica naslednjih delnic: Mariborski vodovod (1.376 
delnic) in Nigrad Maribor (1.281 delnic). 

 

5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
V tej skupini bilance so izkazana sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom. Vrednost 
terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2012 znaša 2.000.943 € in sicer gre za 
terjatve za sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v višini 
1.874.517 € in terjatve za sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Lenart, v višini 
126.426 €. 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SO 
IZKAZANE NA DAN 31.12.2012 V VIŠINI 487.153 € IN SICER: 

 

6.  Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Občina Sv. Jurij ima na dan 31.12.2012 na računu, odprtem pri Ministrstvu za finance, UJP 
Slovenska Bistrica 34.963 €. 
 
7.  Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 15.200 €, kjer gre za terjatve iz naslova plačil 
najemnin za neprofitna stanovanja, vodarine in druge terjatve do kupcev. 
 
 
8. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Občina izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 
2.859€, gre predvsem za terjatve do drugih občin iz naslova plačila razlike do ekonomske 
cene vrtca. 
 
9. Kratkoročne finančne naložbe 
Gre za vezavo denarnih sredstev – vloga na odpoklic. Sredstva smo črpali iz revolving 
kredita, ki ga bomo vrnili tekom leta.  
 
10. Druge kratkoročne terjatve 
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Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 99.786 €. V njih so zajete terjatve iz naslova 
zaračunanega komunalnega in vodovodnega prispevka, terjatve iz naslova zakupov grobov in 
uporabe mrliške veže. 
 
11. Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki v višini 294.345 € so iz naslova obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač 
za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
 

Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2012 znaša 9.575.075 €. 

 

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
ZNAŠAJO 615.903 €: 

 
12. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo v višini 12.267 €, kjer gre za obveznosti iz 
naslova plač za mesec december 2012, izplačilo 5. januar 2013. 
 
13. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2012 izkazane v višini 213.824 €. Od 
tega je višina že zapadlih obveznosti 51.040 €. Od že zapadlih je 8.046,12 € obveznosti do 
Cestnega podjetja Maribor d.d, do CP Murska Sobota 17.705,72, kar predstavlja zadržana 
sredstva po pogodbi od prejetih situacij in pa obveznosti do Komunale Slovenske Gorice v 
višini 25.283, ki so prav tako zadržana sredstva po pogodbi od prejetih situacij, ki bodo 
poravnana do 31. 03. 2013. 
 
14. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Gre za obveznosti iz naslova plačila DDV, obračunani DDV za obdobje od oktobra do 
decembra 2012, ki zapade v plačilo do konca januarja 2013. 
 
15. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
V poslovnih knjigah izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 
višini 67.472 €. Že zapadle obveznosti na dan 31.12.2012 so v višini 26.325€, do Občine 
Lenart za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo - gre za znesek zadržanih 
sredstev, ki bodo kompenzirana v višini 22.097, katera je Občina Lenart dolžna Občini Sv. 
Jurij v Slovenskih Goricah iz istega naslova. Ostali – še nezapadli dolg zajema plačilo drugim 
občinam za pokritje razlike do ekonomske cene vrtca naših občanov, ki obiskujejo vrtec v 
drugih občinah, plačila obveznosti osnovni šoli (17.713,52 €), CSD Lenart (1329,76€), 
institucijam domskega varstva (10.403 €), in obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov. 
 
16. Kratkoročne obveznosti do financerjev 
Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 204.061 €, predstavljajo obveznosti iz najema 
kratkoročnega kredita pri Banki Koper d.d. za investicijo Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol 
v višini 120.000 € in dolgoročnih kreditov (glavnice), ki zapadejo v plačilo v letu 2013 
(Unicredit banka: 79.673 € in Eko sklad 4.388,27 €). 
 
17. Neplačani prihodki  
V bilanci stanja so izkazani neplačani prihodki v višini 117.562 €. 
 
D. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
18. Splošni sklad 
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Splošni sklad prikazujemo v višini 8.295.237 €, kjer gre za sklad neopredmetenih dolgoročnih 
in opredmetenih osnovnih sredstev, sklad za sredstva dana v upravljanje, sklad za finančne 
naložbe in sklad za drugo. 
 
19. Dolgoročne finančne obveznosti 
 
Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 663.935 €, gre za dolgoročni kredit Eko 
sklada za vodovod Zg. Gasteraj 204/61 ter dolgoročna kredita najeta pri Unicredit banki 
Slovenije, po pogodbi K 818/2008-EIB in dolgoročni kredit K 755/2009. 

 

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2012 znaša 9.575.075 €. 

   4.9  IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

 

40 OBČINSKA UPRAVA 

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev  

OB210-09-0001 – Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom  

Namen in cilj:  

- vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom 
- nagraditi vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli oz. fakulteti 
- vzpodbujati k obšolski dejavnosti 
- povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini. 

Stanje projekta:  

V letu 2012 je bil razpis zaključen in nagrade izplačane.  Prijavilo se je majhno število dijakov in študentov..  

 

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

OB210-09-0003 – Investicijsko opremljanje občinske uprave  

Namen in cilj: 

V letu 2012 gre za nabavo naslednjih osnovnih sredstev: hladilnik,  monitor samsung, mizica za računalnik 
(sejna soba), govorniški  pult. 

Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja občinske uprave se izvaja vsakoletno po načrtovanih 
nabavah in po potrebi. 

 

OB210-09-0005 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata  

Namen in cilj: 

V letu 2012 gre za nabavo naslednje opreme: kearcher čistilec, kosa HU  in motorna žaga. 

Stanje projekta: Projekt investicijskega opremljanja režijskega obrata  se izvaja vsakoletno po 
načrtovanih nabavah in po potrebi. 
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07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč    

OB210-09-0004 – Oprema za protipožarno varnost  

Namen in cilj:  

Požarna taksa, ki se zbira preko sklada je namenjena za opremo Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij v 
Slov. goricah. Namen je zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti PGD Sv. Jurij.  

 

Stanje projekta: Sredstva požarne takse se prenakazujejo mesečno. PGD Sv. Jurij vsako leto občini 
predloži poročilo o porabljeni požarni taksi. V letu 2012 so s sredstvi požarne takse nabavili osebno zaščitno 
opremo gasilcev. Občinska uprava kasneje pošlje poročilo PGD Sv. Jurij Vladi RS, Odboru za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada. 

 

OB210-09-0005 – PGD SV. JURIJ – sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 

Namen in cilj:  

Občina sofinancira nakup novega vozila PGD Sv. Jurij in s tem zagotavlja boljše izvajanje protipožarne 
varnosti.  

Stanje projekta:  Občina je v letu 2012 v skladu s finančnim načrtom sofinancirala obroke nakupa 
gasilskega vozila v višini 40.000 €. Občina na podlagi zahtevkov in priloženih dokazil o plačilu obroka 
sredstva mesečno nakazuje PGD Sv. Jurij. 

 

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga  

OB210-09-0006 – Subvencioniranje kmetijstva 

Namen in cilj: 

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju, 
- preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč. 
 

Stanje projekta: V letu 2012 je bil izveden razpis za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja, na 
katerem so bila porabljena sredstva v višini 11.685 €. S projektom nadaljujemo tudi v letu 2013, ko bo v 
jeseni objavljen novi razpis. 

 

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

OB210-09-0015 – Spodbujanje podjetništva 

Namen in cilj: 

Cilj programa je vzpodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje v občini in tako zmanjšati število 
brezposelnih.  

Stanje projekta: V letu 2012 je bil objavljen razpis o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in samozaposlovanja. Na razpis ni prispela nobena prijava. V letu 2013 bo občina ponovno 
izvedla razpis. 

 

14039001 – Promocija občine  

OB210-09-0017 – Turistično-informacijske table 

Namen in cilj: 
- povečati prepoznavnost občine 
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- s turističnimi tablami povečati preglednost kraja 
- lažja orientacija obiskovalcev našega kraja. 

 

Stanje projekta:  Projekt se je začel izvajati v letu 2011 z izdelavo elaborata postavitve usmerjevalne 
signalizacije v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. S projektom smo se v okviru Društva za razvoj podeželja LAS 
OVTAR Slovenskih goric prijavili na razpis za EU sredstva , LEADER. Projekt se bo nadaljeval v letu  2013.  

 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo  

OB210-09-0019 – Sofinanciranje izgradnje individualnih MČN 

Namen in cilj:  

Sofinanciranje izgradnje individualnih malih čistilnih naprav na območju, kjer niso predvidene izgradnje 
večjih čistilnih naprav.  V letu 2012 smo sofinancirali nakup čistilnih naprav 6 gospodinjstvom. Sredstva niso 
bila porabljena v celoti, ampak v višini 4.324,00 €.  

Stanje projekta:  Projekt se bo izvajal tudi v prihodnjih letih. Občani ob nakupu čistilne naprave na 
občino naslovijo vlogo za sofinanciranje malih čistilnih naprav. 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura  

OB210-10-0007 – KD Ivan Cankar – nakup oblačil za folklorno skupino Jurovčan 

 

Namen in cilj:  

Folklorna skupina Jurovčan, ki deluje v okviru Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol, je pomemben 
del kulturne scene Jurovskega Dola. Skupina je poznana tudi izven meja naše občine, saj je pomemben 
soustvarjalec kulturnega programa in promocije občine. 

Stanje projekta:  Projekt je zaključen. Občina je v preteklem letu financirala nakup oblačil za folklorno 
skupino Jurovčan, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol.  

 

 

19039001 – Osnovno šolstvo  

OB210-09-0021 – OŠ J. Hudalesa – investicijsko-vzdrž. dela 

Namen in cilj: Investicijska vlaganja v stari del šole in s tem ohraniti oz. povečati vrednost in uporabnost 
zgradbe šole.  

Stanje projekta:  Projekt se nadaljuje tudi  prihodnja leta. Občina vsako leto zagotavlja sredstva za 
investicijsko-vzdrževalna dela in nakup potrebne opreme v osnovni šoli. 
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11029002– Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

OB210-09-0022 – Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol 

Namen in cilj:  Namen projekta je ureditev trga v smislu zamenjave dotrajanega asfalta s kamnom, 
ureditev poti od trga do športnega parka in namestitev javne razsvetljave. S tem smo izboljšali izgled trga in 
oživili trško dogajanje v kraju. 

Stanje projekta: Projekt se je v letu 2012 zaključil. Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, ki predvideva dinamiko vračil sredstev do leta 2013.   

 

12079001– Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije  

OB210-10-0025 – Izgradnja toplovoda za potrebe OŠ in kul. doma  

Namen in cilj:  Namen projekta je izgradnja toplovoda iz bioplinarne, ki se bo gradila v Jurovskem Dolu 
za potrebe cenejšega in bolj ekološkega ogrevanja osnovne šole in kulturnega doma.  

Stanje projekta: V letu 2012 so bila v ta namen porabljena sredstva za projektno dokumentacijo. 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

OB210-09-0023 – Nakup delovnega vozila 

Namen in cilj:  

V okviru režijskega obrata kositi travne površine v občini in pozimi plužiti pločnike v občinskem središču. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OB210-10-0028 – Sanacija plazov 

Namen in cilj:  

Sredstva za sanacijo plazov niso bila koriščena, saj se bo sanacija  izvedla v letu 2013. 

Stanje projekta:  Sanacija plazov ni bila izvedena. . 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB210-12-0003–Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013 - ZFO 
Uredili oz. asfaltirali smo cesto JP 703-391 – Lešnikov klanec, v skupni dolžini 408 m. Naslednja večja 
investicija je bila rekonstrukcija ceste JP 703-471/472/473 – Spodnji Gasteraj, kjer smo na novo uredili in 
asfaltirali 1750 m ceste (dokončanje v letu 2013) in pa JP 705-340 - Malna – Zelenko 1332 m ceste 
(dokončanje v letu 2013). Investicije so bile sofinancirane s strani SVLR na podlagi 23. člena ZFO. 
 
Namen in cilj:   povečanje prometne varnosti, povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času,   
zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd. 

 Stanje projekta:  Projekt bo zaključen v letu 2013.  

 

OB210-10-0003–Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih  občinskih cest4 
Sofinancirali smo asfaltiranje nekategoriziranih občinskih cest, kjer pol zneska prispevajo občani, pol pa 
občina. V letu 2012 smo asfaltirali  3 ceste ( Sp. Gasteraj – Ornik), (Žugman - Malna), (Sp. Gasteraj – 
Majer). 
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Namen in cilj:   povečanje prometne varnosti, povečanje prehodnosti ceste, zlasti v zimskem času,   
izboljšati dostopnost do stanovanjih objektov in gospodarskih poslopij. 

 Stanje projekta:  Projekt je bil v letu 2012 zaključen. V letu 2013 bo ponovno možna oddaja vloge za 
sofinanciranje.  

 

13029004 – Cestna razsvetljava  

OB210-09-0008 – Javna razsvetljava 

Namen in cilj: Občina si želi v prihodnjih letih zagotavljati osvetljenost strnjenih delov naselij in s tem 
zagotoviti večjo varnost občanov in njihove imovine. 

Stanje projekta: V letu 2012 smo uredili javno razsvetljavo v naselju Malna – Amerika in naselju 
Jurovski Dol v okolici trgovine Agrolist 

 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB210-09-0024 – Ravnanje z odpadki – prenakazilo takse 

Namen in cilj: Prenakazilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Občini 
Ormož za delovanje odlagališča. 

Stanje projekta: Na podlagi Dogovora o nakazilu okoljske dajatve za onesnaževanju okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališču Dobrava in nakazilu le-te Občini Ormož se okoljska dajatev za 
odlaganje odpadkov nakazuje Občini Ormož.  

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

OB210-09-0025– Geodetske storitve 

Namen in cilj: Geodetske storitve za razne projekte v občini. 

Stanje projekta: Občina pri uresničevanju svojih projektov potrebuje razne geodetske storitve, kot so 
parcelacije, odmere cest ipd. Te aktivnosti potekajo vsakoletno. 

 

OB210-09-0026– Ureditev BCP 

Namen in cilj: Priprava in dopolnitev baze cestnih podatkov v občini. 
Stanje projekta:  Projekt se izvaja letno po potrebi. 

 

16029003 – Prostorsko načrtovanje  

OB210-09-0027– Prostorski akti občine 

Namen in cilj: 

- izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadevajo urejanje prostora 
- omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno 

gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 

 

Stanje projekta: Projekt se še vedno izvaja in zajema izdelavo strokovnih podlag za poselitev v  Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah, osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in 
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program opremljanja stavbnih zemljišč. Izvedba občinskega prostorskega načrta se bo nadaljevala tudi v 
letu 2013. 

 

16039001 – Oskrba z vodo  

OB210-09-0028 – Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo 

Namen in cilj: Realizirana so bila sredstva za projekte. 

- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem 
- omogočiti neoporečno zdravo pitno vodo 

 

Stanje projekta:  v izvajanju 

 

OB210-09-0029 – Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 

Namen in cilj: 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. V letu 2010 je bila izvedena 
I. faza projekta. V letu 2011 smo naleteli na težave zaradi stečaja izvajalca projekta  NGP Nizke gradnje Ptuj 
d.d. Tako so se dela na projektu v letu 2011 prekinila in se nadaljevala v letu 2012 ob izbiri novega izvajalca 
Komunalo Slovenske Gorice. Dela so v veliki meri končana. V letu 2013 sledi še tehnični prevzem. 

 

Stanje projekta:  V letu 2012 se je projekt v veliki meri dokončal.  

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB210-10-0027 – Obnova starega pokopališča 

Namen in cilj: Sanacija zidu na starem pokopališču, z namenom zgledno urejenega in vzdrževanega 
pokopališča.  

Stanje projekta: projekt se nadaljuje v letu 2013. 

 

OB210-12-0004 – Mrliška veža – investicijsko vzdrževanje in obnove 

Namen in cilj: Ureditev mrliške veže in okolice. 

Stanje projekta: v letu 2012 so se položili tlakovci pri mrliški veži. 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

OB210-09-0031 – Nove stanovanjske soseske 

Namen in cilj: 

- 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 

 

Stanje projekta:  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 
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predmet projekta izgradnja lokalne ceste in pločnikov in javne razsvetljave. Občina vsakoletno nameni nekaj 
sredstev v ta namen. 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

OB210-09-0032 – Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol 

Namen in cilj: 

- ureditev primernega kulturnega doma za kulturno in društveno življenje v občini 
- pridobitev novih večnamenskih prostorov 
- dvigniti kakovost kulturnega udejstvovanja in dela v občini. 
 

Stanje projekta:  Za projekt Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma Jurovski Dol imamo 
pripravljeno vso projektno dokumentacijo. Proti koncu leta 2012 se je pričelo z deli.  S tem projektom smo se 
prijavili na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrepa Obnova in razvoj vasi, 
predmet podpore: Obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko 
druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju. 

19039001 – Osnovno šolstvo  

OB210-09-0034 – Osnovna šola – ureditev okolja 

Namen in cilj:  ureditev okolja nove osnovne šole 

Stanje projekta:  Projekt se izvaja. 

 

OB210-10-005 – OŠ J. Hudalesa – nakup učil 

Namen in cilj:  Izboljšati kakovost učenja v osnovni šoli. 

Stanje projekta:  Sredstva niso bila v celoti koriščena, preostanek bo koriščen v letu 2013. 

 

OB210-10-006 – investicije v OŠ – računalniška oprema 

Namen in cilj: Izboljšati kakovost učenja v osnovni šoli, zagotoviti nemoten potek dela in zagotoviti 
potrebno računalniško opremo učencem 

Stanje projekta: Investicije v računalniško opremo se načrtujejo tudi v naslednjih letih.  

 

 

5. PRILOGE 
 
1. Splošni del zaključnega računa proračuna: 

o Bilanca prihodkov in odhodkov 
o Račun finančnih terjatev in naložb 
o Račun financiranja 

2. Posebni del zaključnega računa proračuna 
3. Bilanca stanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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