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1. UVOD 

 

Proračun je akt države oz. občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki države oz. občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev 
s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se 
nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo 
leto in za iste programe kot v preteklem letu – začasno financiranje. 
 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 
uporabnikov uporabljamo naslednje predpise: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 

101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); 
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15); 
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10); 
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00); 
- Pravilnik o programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov občinskih proračunov (Uradni 

list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08); 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)… 
 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE) in sicer Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 
112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 IN 84/16). 
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, upoštevamo Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni 
list RS št. 37/04). 
 
V ostalih delih proračuna upoštevamo: Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF), Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14 in 58/16).     
 
Proračun sestavljajo: 
• splošni del proračuna: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb ter račun financiranja; 
• posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov: 00 občinska 

volilna komisija, 10 občinski svet, 20 nadzorni odbor, 30 župan,  40 občinska uprava, 41 
režijski obrat po področjih proračunske porabe; 

• načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oz. plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov. 

 
K predlogu proračuna sta priložena tudi: 



  

• kadrovski načrt, s katerim se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe 
v število javnih uslužbencev za obdobje dveh let in 

• načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem. 

 

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

− Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje 
odgovor na vprašanje kdo porablja proračunska sredstva: občinska volilna komisija (00), 
občinski svet (10), nadzorni odbor (20), župan (30), občinska uprava (40) in režijski obrat (41). 

 
− Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Določa jo Pravilnik o enotnem 

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

 
− Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski 

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

o področja proračunske porabe (21 področij), 
o glavne programe (61 glavnih programov) in 
o podprograme (122 podprogramov). 

 
− Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2018 

 

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in predloge 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih prejemkov 
in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna v smislu upoštevanja Proračunskega priročnika za 
pripravo občinskega proračuna za leto 2018 Ministrstva za finance Republike Slovenije z dne 
10.10.2017. 

 
Temeljna izhodišča smo povzeli iz Globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije, ki 
zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 20171 Urada Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj. 

 

Jesenska napoved gospodarskih gibanj izhaja iz stabilnih gospodarskih razmer v mednarodnem in 
domačem okolju ter ugodnih pričakovanj gospodarskih subjektov. Za letos predvidevajo 4,4-
odstotno rast bruto domačega proizvoda, v naslednjih dveh letih pa se bo široko osnovana 
gospodarska rast nadaljevala in se gibala med 3 in 4%. 

 

V Sloveniji se bo nadaljevala konsolidacij javnih financ, kar pomeni, da se bo del veljavnih 
začasnih ukrepov za omejevanje rasti odhodkov ohranjal tudi v prihodnjih letih. To pomeni, da bo 
pri načrtovanju odhodkov občinskega proračuna za leto 2018 še vedno potrebno biti restriktiven 
in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.  

 

Domača potrošnja bo tudi v obdobju 2017-2019 ostala pomemben dejavnik rasti. Trošenje 
gospodinjstev bo še naprej spodbujeno z rastjo razpoložljivega dohodka ob ugodnih razmerah na 
trgu dela. Pričakuje se nadaljevanje rasti investicij, predvsem v opremo in stroje, ob oživljanju trga 
nepremičnin, se pričakuje tudi rast stanovanjskih investicij. Po lanskem občutnem znižanju, 
povezanim s prehodom na novo evropsko finančno perspektivo, se bo letos ustavilo padanje 
državnih investicij. V naslednjih treh letih se bo nadaljevala sicer skromna rast državne potrošnje.  

 

Rast plač bo v obdobju 2017-2019 ostala zmerna in ne bo presegala rasti produktivnosti. V sektorju 
država bo glede na dogovore rast plač letos in prihodnje leto ostala visoka. 

 

Inflacija se bo v naslednjih letih gibala okoli 2%. Po obdobju nizke rasti cen oz. deflacije, bo rast 
domačega in tujega povpraševanja okrepila predvsem rast cen storitev. 

 

Po zastoju v konsolidaciji v letu 2013 se fiskalna politika sooča z izzivom nadaljnjega zniževanja 
javnofinančnega primanjkljaja v skladu z zavezami v okviru postopka preseženega primanjkljaja 
ter stabilizacije javnega dolga in izdatkov za obresti.  Tudi občinski proračuni so del 
konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato smo se  pri načrtovanju odhodkov občinskih 
proračunov zavedali fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance in odhodke 
občinskega proračuna še vedno načrtovali restriktivno. 
 
Na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin, so bili 10.10.2017 na spletni strani 
Ministrstva za finance objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine 
                                                           

1 http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2017/JNGG_2017_publikacija2.pdf 



  

in finančne izravnave za leti 2018 in 2019. Po predhodnem izračunu primerne porabe občin, je za 
leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 €.  
 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine 
lokalnih cest in lokalnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev občine, mlajših od 15 
let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let, števila vseh prebivalcev občine in povprečnine. Za 
izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi 
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev 
prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.  
 

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in 
finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za 
financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki 
se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 
48/17).  

Povprečnina je za občine pomemben znesek, saj se iz njenega naslova v skladu z Zakonom o 
financiranju občin financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo občine opravljati na 
podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z le-tem. Te naloge so vezane predvsem na 
zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, 
osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva ipd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA 
LETO 2018 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 
76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - 
ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni 
vestnik 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na ____ redni seji, dne _______ 
sprejel 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH 
GORICAH ZA LETO 2018 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA 

 

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

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov oz. podkontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Konto                            Skupina/podskupina kontov v EUR 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 2.192.756 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.878.367 

70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.592.915 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.455.220 



  

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 97.295 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 40.400 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 285.452 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

73.597 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.600 

712   DENARNE KAZNI  3.800 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 70.000 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 135.455 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 95.100 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 50.100 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 

45.000 

73    PREJETE DONACIJE (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI     219.289 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

142.969 

741  
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 

76.320 

 

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

2.309.118 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 716.723 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 174.097 

401   
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 

26.776 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  482.350 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.500 

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 25.000 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 711.466 

410   SUBVENCIJE 16.133 

411   
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

438.175 



  

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN 
USTANOVAM 

44.763 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  212.395 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 852.328 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 852.328 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 28.600 

430   INVESTICIJSKI TRANSFER  0 

431   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. 
OSEBAM 

15.600 

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

13.000 

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

-116.362 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   0 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  0 

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

0 

440   DANA POSOJILA  0 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   0 

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

0 

 

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

 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 55.146 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 55.146 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 88.700 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  88.700  

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

-149.916 



  

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII) -33.554 

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.-IX) 116.362 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   
PRETEKLEGA LETA 

149.916 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE  IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 

 0 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 
proračunom. 

 
4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. 
člena ZJF tudi naslednji prihodki: 
- prihodki od požarne takse 
- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij 
- prihodki koncesijskih dajatev 
- prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi obremenjevanja okolja, ki se namenijo za gradnjo 

infrastrukturnih objektov za preprečevanje onesnaževanja okolja 
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

 
 
 

 



  

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna.  
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru 
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu na prvi seji po 
šestmesečnem izvrševanju proračuna (polletno poročilo) in konec leta z zaključnim računom o 
veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 
 

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

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, 
ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih 
postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega  v letu 2019 70% 
navedenih pravic porabe in v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide 
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih 
programov in druge spremembe projektov. 
 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih 
programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi 
prejemki. 
 



  

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% 
izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Občinski svet odloča o 
uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20% izhodiščne vrednosti projektov. 
 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja predstavi iz 
predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh 
po uveljavitvi proračuna. 

 
 

8. člen 
(proračunski sklad) 

 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 10.000 EUR. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet pri obravnavi polletnega poročila 
o izvrševanju proračuna in obravnavi zaključnega računa občine. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 15.000 EUR vnaprej ne 
razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. 
 
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.  

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA  

 

10. člen 
(odpis dolgov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.  

 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroškov dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva. 

 

 



  

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE  

 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

 

Za izvedbo projekta Preplastitev LC 203 121 Malna - Plodršnica, sofinanciran iz sredstev za 
sofinanciranje investicij, na podlagi 23. člena ZFO-1 in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, se lahko občina v letu 2018 pri Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, zadolži do višine 55.146 EUR.   

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

(začasno financiranje  v letu 2019) 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Sv. Jurij v Slov goricah v letu 2019, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se 
začne 1.1.2018.  

 

 
Številka: 410-24/2017 
Datum: 21.12.2017 

 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                                                župan 

 

 
 



  

 7. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 

I. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov  

4 - ODHODKI 2.309.118 

 

 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 716.723 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 174.097 

V okviru tekočih odhodkov izkazujemo tudi plače in drugie izdatke zaposlenim. Gre za stroške 
osnovnih plač,  dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela, prehrane med delom. V to skupino so zajte plače za javne uslužbence 
in plače za program:  javna dela. 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 26.776 

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 482.350 

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

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

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.500 

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

409 - REZERVE 25.000 

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

V proračunu za leto 2018 se oblikuje proračunska rezerva za pokrivanje stroškov ukrepov ter 
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave 
in drugih naravnih oz. ekoloških nesreč v višini 10.000 €. 

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

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 711.466 

410 - SUBVENCIJE 16.133 

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

Na podlagi Javnega razpisa o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja, podeljuje občina sredstva za izvajanje naslednjih ukrepov: 
- subvencioniranje obrestne mere (500 €) in 
- pomoč za samozaposlitev (1.000 €). 
 
Poleg zgoraj navedenega občine izplačujejo subvencije javnim podjetjem ob izgubi. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 438.175 

V to skupino odhodkov so zajeti stroški obdarovanja staršev novorojenčkov, s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah s finančno vzpodbudo ob rojstvu otroka.  
 
Prav tako so med transfere zajete denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne 
dosežke na različnih področjih. Največji del transferov predstavljajo plačila razlike do ekonomske 
cene vrtca. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 44.763 

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



  

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 212.395 

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

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 852.328 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 852.328 

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih 
osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. 
 
Investicijski odhodki so načrtovani za naslednje namene:  
- nakup opreme: 7.500 € 
- nakup drugih osnovnih sredstev: 58.700 € 
- novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije v znesku 654.243 € 
- investicijsko vzdrževanje in obnove: 13.000 €, 
- nakup zemljišč in naravnih bogastev: 64.000 € 
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija: 54.885 € 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.600 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
 15.600 

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

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
 13.000 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.192.756 

 

 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.592.915 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.455.220 

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

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 97.295 

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

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 40.400 

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

 



  

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 285.452 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 73.597 

V proračunu za leto 2018 so v okviru udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja načrtovani 
prihodki od obresti od vezanih depozitov in obresti od sredstev na vpogled. Prav tako so načrtovani 
prihodki iz naslova najemnin za občinska stanovanja in najemnin za vodovodno infrastrukturo. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 2.600 

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

712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 3.800 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki jih načrtujemo v višini 
3.500€ in globe za prekrške predpisov občin v višini 300 €. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 70.000 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: 
- prihodke od storitev za vrtec - razlika do ekonomske cene vrtca in plačila staršev, ki imajo 

stalno prebivalšče v drugi občini, obiskujejo pa vrtec v vaši občini, 
- vodarina, 
- prihodki za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže... 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 135.455 

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

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 95.100 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 50.100 

V letu 2018 načrtujemo prihodke od prodaje osnovnih sredstev - stanovanj, katerih lastnik je 
občina in se nahajajo v Lenartu in Jurovskem Dolu.  

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 45.000 

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

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 219.289 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 142.969 

Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev  za investicije, 
požarna taksa, prihodki iz naslova skupne občinske uprave, sredstva državnega proračuna za 
izvajanje programa »družinski pomočnik« in sofinanciranje javnih del. 



  

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 76.320 

Prihodki zajemajo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – Strategija lokalnega 
razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric, za programsko obdobje 2014-2020.  

 

C - Račun financiranja  

5 - RAČUN FINANCIRANJA  

50 - ZADOLŽEVANJE 55.146 

500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE 55.146 

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

V letu 2018 načrtujemo domače zadolževanje v višini 55.146 EUR. Na podlagi 23. člena Zakona 
o financiranju občin in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 je za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah tudi  leto 2018 na proračunski postavki MGRT 
160223 – Investicijski projekti občin, zagotovljenih 55.146 € razpoložljivih povratnih (kreditnih) 
sredstev. Kredit je namenjen financiranju projektov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje 
investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih 
potreb in interesov prebivalcev občine.  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah se bo prijavila s projektom 
Preplastitev LC 203 121 Malna – Plodršnica.  

Obrestna mera kredita je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter 
odplačilno dobo devet let z možnostjo predčasnega vračila kredita. Zadolžitev pri državnem 
proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10. b člena Zakona o 
financiranju občin, prav tako za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, 
pristojnega za finance, iz 6. odstavka 10.a člena ZFO-1.  

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 88.700 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 88.700 

V letu 2018 načrtujemo odplačilo 88.700 € domačega dolga. Gre za odplačilo: 

- 52.560 € dolgoročnega kredita, Unicredit banka Slovenija d.d., po pogodbi št. K818/2008-
EIB-MIF 

- 27.113 € dolgoročnega kredita, Unicredit banka Slovenija d.d., po pogodbi št. K755/2009 

- 9.027 € dolgoročnega kredita, Ministrstvo za gospoarski razvoj in tehnologijo, po pogodbi št. 
C2130-16G300141.  

 

 

 

 

  

 



  

8. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2018 

II. POSEBNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov  

00 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 1 2 .0 00 

01 - POLITIČNI SISTEM    12.000 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 12.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema. 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12.000 

Podprogram zagotavlja sredstva za izvedbo volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin in 
izvedbo referendumov. V letu 2018 bodo ponovno lokalne volitve za izvolitev župana in svetnikov v 
občinski odbor za mandatno obdobje 2018-2022. 

000101– Nadomestilo članom občinske volilne komisije                                                          6.600 

Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, potrjuje kandidature, določa 
volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja, daje poročila o izidu volitev, opravlja 
in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami...  Funkcija članov volilnih organov je častna. 
Za svoje delo člani občinske volilne komisije prejmejo ekratno nadomestilo v skladu z 45.a členom 
Zakona o lokalnih volitvah (ZLV).  

000102– Nadomestila članom volilnih odborov                                                                       2.900 

Volilni odbori na voliščih vodijo glasovanje na volišču in ugotavljajo izid glasovanja na posameznem 
volišču. Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču 
na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah 
pravico do nadomestila. 
 

000103– Nadomestila članom volilnih odborov                                                                       2.500 

Pri izdvedbi lokalnih volitev nastanejo tudi določeni materialni stroški. Med drugim: stroški objav, 
razglasov, tisk volilnih glasovnic, pisarniški material, stroški najema in čiščenja prostora za izvedbo 
volitev... 
 

10 - OBČINSKI SVET 3 0 .3 00 

01 - POLITIČNI SISTEM    11.400 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 



  

0101 - Politični sistem 11.400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 11.400 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o volilni kampanji, Zakon o 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. 

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

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

− uresničevanje smernic občinskega sveta in političnih strank; 
− naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z 

odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje. 
 

100101 - Sejnine za občinski svet, odbore in komisije                                                        10.500 

Za namene dejavnosti občinskega sveta, odborov in komisij v letu 2018 načrtujemo 10.500 €. 

 

100103 - Financiranje političnih strank                                                                                    900 

Postavka financiranje političnih strank vključuje sredstva, namenjena financiranju političnih strank 
glede na dobljeno število glasov na lokalnih volitvah 2014.  Sredstva se izplačujejo na podlagi Sklepa 
o načinu financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 13.500 

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 13.500 

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 7.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− priprava gradiva za občinski svet, odbore in komisije 
− objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 
− promocija občine 
 

100401 - Priprava in objava gradiva           3.000 
Priprava gradiv za občinski svet in objava gradiv na spletni strani občine in Medobčinskem uradnem 
vestniku. S tem je omogočeno, da ima širša javnost vpogled na vsebino sej občinskega sveta.  

 

100404 - Sredstva za promocijo občine           4.000 
Sredstva za promocijo občine obsegajo razne objave v publikacijah, pojavljanje na dogodkih in druge 
aktivnosti, ki promovirajo občino in povečujejo njeno prepoznavnost. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 6.500 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

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

− predstavitev občine ob občinskem prazniku 
− ob občinskem prazniku občanom in drugim obiskovalcem ponuditi bogat kulturni in drugi 

spremljajoči program prireditev 
 

 100402 - Izvedba občinskega praznika                                                                                     6.500  

V okviru proračunske postavke se realizirajo stroški v zvezi izvedbo občinskega praznika, ki 
vključujejo prireditve in dogodke v okviru Jurjevih dnevov ter stroške izvedbe občinske proslave. 
 
 



  

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000 

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 1.000 

Opis glavnega programa 

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

08029001 - Prometna varnost 1.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Zagotoviti varnost na šolskih poteh v smislu označevanja šolskih poti, ozaveščanje občanov o 
prometni varnosti. 

400801 - Stroški za prometno preventivo – SVPCP                                                                 1.000 
Načrtovana sredstva se nanašajo na preventivne prometne akcije Sveta za vzgojo in preventivo v 
cestnem prometu. 

                                                         

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                    4.400 

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                                                                                4.400 

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 4.400 

101802 – Ovtarjeve novice                                                                                                          4.400 
V okviru proračunske postavke so načrtovani stroški za sofinanciranje izdaje mesečnika Ovtarjeve 
novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. 

 

 



  

20 - NADZORNI ODBOR 2 . 80 0 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.800 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

0203 - Fiskalni nadzor 2.800 

Opis glavnega programa 

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 2.800 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

− ugotavljanje smotrnost porabe proračunskih sredstev in 
− preverjanje spoštovanja predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe. 

 
200201 - Sejnine za nadzorni odbor                                                                                 1.620 
Načrtujemo 1.620 € sredstev za sejnine za nadzorni odbor. 

200202 - Materialni stroški za nadzorni odbor                                                                        270 
Za materialne stroške načrtujemo 270 € sredstev. Sem spadajo stroški konferenc, seminarjev, 
prevozni stroški in dnevnice. 

200203 - Notranji nadzor                                                                                                               910     
Načrtujejo se sredstva za notranji nadzor proračunskih uporabnikov, ki ga izvaja nadzorni odbora 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

 

 

 

 



  

30 - ŽUPAN 4 3 .3 58 

01 - POLITIČNI SISTEM 38.058 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 

0101 - Politični sistem 38.058 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: župana in 
podžupana. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 38.058 

Opis podprograma 

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

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

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

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

− zagotovitev sredstev za nemoteno vodenje občine; 
− zagotoviti primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati 

(ministrstva, vladne službe, druge občine…) 

300101 - Stroški dela župana - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije                19.400 
Načrtujemo sredstva za nemoteno delo župana. Gre za mesečno izplačilo nadomestila županu in 
stroški konferenc in seminarjev. 

 
300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana                                                 4.000 
V okviru materialnih stroškov župana so načrtovana sredstva za reprezentanco, telefon, faks, 
elektronsko pošto in drugi splošni material in storitve. 
 
300103 - Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana                                              2.186 
Gre za stroške opravljanja službenih poti župana, ki zajemajo: prevozni stroški in dnevnice za 
službena potovanje ter drugi s tem povezani izdatki. 

 
300104 - Stroški v zvezi z opravljanjem  funkcije podžupana                                                5.872 
V tej postavki so zajeti vsi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana in vključujejo mesečno 
nadomestilo za opravljanje funkcije ter stroški konferenc in seminarjev s pripadajočimi potnimi 
stroški na službenih poteh. 

 



  

300105 - Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, tv                                                 6.600 
Gre za načrtovana sredstva za obveščanje javnosti o raznih dogodkih v časopisu, radiu ali drugem 
mediju. Prav tako so v okviru te proračunske postavke zajeta sredstva televizijskih prenosov (Sip tv)  
različnih prireditev in dogodkov iz naše občine.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 5.300 

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 5.300 

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 5.300 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim 
prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, starimi od 1 do vključno 7 let. Prav tako so v 
proračunu za leto 2018 načrtovana sredstva za zlate poroke in druge jubileje občanov, sprejem 
odličnih učencev pri županu in druga protokolarna in poslovna darila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

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

− decembrska obdaritev otrok 
− pogostitev otrok z lutkovno predstavo in obiskom Božička 
− slavnostna izvedba zlate poroke občanov, ki to želijo 
− obisk in voščila občanom, ki praznujejo 90. rojstni dan 

300401 - Zlate poroke, drugi jubileji                                                                                           500 
Gre za sredstva za zlate poroke, 90. rojstne dneve in druge jubileje, ki jih praznujejo občani.  

300402 - Sprejem odličnjakov pri županu                                                                                   700 
Ob zaključku zadnjega razreda osnovne šole, vse tiste učence naše občine, ki so vse razrede osnovne 
šole zaključili z odličnim uspehom, župan povabi na sprejem, kjer jih skupaj s starši in učitelji pogosti 
in obdari s spominskimi darili. 

300403 - Sponzorstva, donatorstva...                                                                                           500 
Gre za sredstva župana, ki jih nameni za razna sponzorstva in donatorstva. 

300404 - Protokolarna in poslovna darila                                                                                 3.300 
V okviru postavke so načrtovana sredstva za protokolarna in poslovna darila, ki jih občina pokloni 
ob koncu leta in ob posebnih priložnostih svojim poslovnim partnerjem. 

 



  

40 - OBČINSKA UPRAVA 1 . 35 8 . 48 5  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 120 

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 120 

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 120 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi 

400201 - Plačila storitev  UJP...                                                                                                120 
Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih 
prihodkov Uradu za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 12.860 

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 3.000 

Opis glavnega programa 

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 3.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom,  
− nagraditi vse tiste, ki so nadpovprečno uspešni v srednji šoli in/ali fakulteti, 



  

− vzpodbuditi k obšolski dejavnosti, 
− povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini. 

 
400406 - Denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom                                               3.000 
Na podlagi vsakoletnega razpisa za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, občina nagradi 
prijavljene dijaki in študente, ki  dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe 
ali izkazujejo zraven rednega šolanja še intelektualno ali umetniško nadarjenost oz. dosegajo izjemne 
dosežke na različnih področjih. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 9.860 

Opis glavnega programa 

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.600 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

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

− decembrska obdaritev otrok 
− pogostitev otrok z lutkovno predstavo in obiskom Božička 
 

400404 - Božična in novoletna obdaritev otrok                                                                        2.600 
V mesecu decembru župan povabi otroke, stare med 1 in 7. letom starosti na lutkovno predstavo. Po 
predstavi otroke obišče tudi Božiček in jih obdari. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.260 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− Vzdrževanje objekta občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne dejavnosti ter 
ohranjanja vrednosti objekta. 

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



  

400401 - Tekoče vzdrževanje opreme in objekta – občinska stavba                                       5.160 
Postavka vsebuje načrtovana sredstva za stroške ogrevanja, tekočega vzdrževanja objekta ter 
zavarovalne premije za objekt in opremo, ki se nahaja v občinski stavbi. 

 
400402 - Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev                                                               1.500 
 
400403 Tekoče vzdrževanje objekta – Jurovski Dol 73                                                              600 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA                                                              204.178 

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 8.544  

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 8.544 

Opis podprograma 

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

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

400603 – Delovanje območne razvojne agencije RASG d.o.o.                                                   500 
 

400609 - Regionalni razvojni projekti (MRA)                                                                             510 
 

400610 – Izvajanje lokalnega razvoja akcijskih skupin (LAS)                                               2.134 
 



  

400611 - Članarine v raznih institucijah                                                        1.400 
 
400617 – Sofinanciranje javnih del: CSD Lenart, Knjižnica Lenart, VDC Polž                  4.000 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 195.634 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 187.124 

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. Prav tako so znotraj 
podprograma načrtovana sredstva za študentsko delo in delo dijakov in študentov na obvezni praksi, 
stroški notranje revizije in financiranje organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor«.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave; 
− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do strank in 

drugih udeležencev v postopku; 
− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami; 
− polna zaposlenost delavcev v občinski upravi. 

 
400601 - Stroški dela občinske uprave                                                                                  142.696 
Načrtovani stroški, usklajeni s kadrovskim načrtom, zajemajo stroške dela občinske uprave, kjer so 
zaposleni štirje javni uslužbenci. 

 
400602 - Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave                                   33.720 
Stroški zajemajo vse tiste materialne stroške, potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave: 
pisarniški material in storitve, čiščenje poslovnih prostorov, časopisi in druga strokovna literatura, 
električna energija, voda, odvoz smeti, telefon, internet, poštne storitve, tekoče vzdrževanje 
programske in strojne računalniške opreme… 
 
400606 – Študentsko delo in obvezna praksa dijakov in študentov                                       1.500 
Sredstva zajemajo stroške plačil za občasno pomoč dijakov in študentov za opravljena dela preko 
študentskega servisa in nagrade dijakom in študentom za opravljanje obvezne dijaške oz. študijske 
prakse. 
 
400615 – Notranja revizija                                                                                                         2.000 
Gre za stroške izvedbe notranje revizije zunanjega izvajalca notranje revizije. 
 
40616 – Organ skupne OU »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor«                     7.208 
Stroški, potrebni za delovanje organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor. 



  

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 8.510  

Opis podprograma 

Načrtujejo se sredstva za investicijsko opremljanje  občinske uprave ter sredstva za vzdrževanje 
službenega vozila Fiat (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozila ter 
zavarovalne premije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah 

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

− zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave 
− redno vzdrževana  službena avtomobila 

 
400607 - Investicijsko opremljanje občinske uprave                                                               5.500 
V letu 2018 večjega investicijskega opremljanja občinske uprave ne  načrtujemo. V primeru pojava 
potrebe, načrtujemo morebiten nakup računalniške opreme in pohištva.  

 
400612 - Vzdrževanje službenega avtomobila – Citroen Berlingo                                          3.010 
Postavka vključuje stroške goriva, redno vzdrževanje avtomobila, pristojbine za registracijo vozil in 
zavarovalne premije za službeno vozilo Citroen Berlingo. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 22.546 

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 22.546 

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 2.257 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

− učinkovita obramba pred točo 
 

 



  

400704 - Civilna zaščita                                                                                                                  500 
 

400705 - Obramba pred točo                                       1.757 
Gre za stroške letalske obrambe pred točo, ki jo izvaja Letalski center Maribor. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.289 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

− sofinanciranje nalog Gasilske zveze Lenart 
− pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij  PGD Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 
400701 - Sofinanciranje gasilstva - PGD Sveti Jurij                                                                7.250 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva po pogodbi za redno dejavnost gasilskega 
društva, financiranje zdravniških pregledov za napotene gasilce in sredstva za investicijsko 
vzdrževanje – izdelava pločnika ter barvanje garaž gasilskega doma. 

 

400702 - Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart             4.439 
V skladu s podpisano pogodbo občina sofinancira tudi dejavnost GZ Lenart. 

 
400703 - Požarna taksa - PGD Sveti Jurij                                                                                 3.600 
Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi 
zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (požarna premija). Uprava RS za zaščito in 
reševanje mesečno razdeli in na občinski račun nakaže sredstva požarnega sklada. Požarna taksa je 
namenski prihodek, namenjen sofinanciranju delovanja in opremljanja gasilskih enot, zato ga občina 
nakaže domačemu gasilskemu društvu.  

 

400706 – PGD Sv. Jurij – sof. nakup gasilskega vozila                                                      5.000 
Sredtva v proračunu so namenjena sofinanciranju gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1. V 
letih 2016 in 2017 je občina za ta namen namenila že 15.000 €. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.341 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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



  

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 13.341 

Opis glavnega programa 

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti 13.341 

Opis podprograma 

Gre za načrtovanje odhodkov na proračunski postavki 401002 Program: javna dela, v okviru občinske 
uprave, kjer načrtujemo vključitev ene osebe za dobo deset mesecev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

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

− zaposlitev brezposelne osebe za določen čas,  
− zmanjšanje socilne ogroženosti in stisko brezposelnih, 
− aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 
− izvajanje raznih manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah in drugih objektih in površinah 

javnega pomena 
 

401002 - Program: javna dela                                                                                                  13.341                         
Za leto 2018 smo se prijavili na razpis za javna dela, po programu 6.2. Pomoč pri razvoju in 
pospeševanju turizma, za eno osebi s VI. strokovno ravnjo izobrazbe. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 6.770 

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 6.770 

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 6.270 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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



  

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

− razvoj čebelarstva v občini, 
− razvoj vinogradništva v občini, 
− ohranjanje domačih kulinaričnih običajev in jedi. 
 

401108 – Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev             5.670 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11) bo tudi v letu 2018, tako kot v preteklih letih, 
občina objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev. 

 
401109 – Okrogle obletnice društev v občini                600 
 

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali 500 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za oskrbnine in veterinarske storitve za zapuščene živali, 
najdene na območju naše občine za Zavetišča za zapuščene živali. 

401111 – Zavetišča za zapuščene živali – oskrbnine in veterinarske storitve                           500 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERG. SUROVIN   120 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi vir energije in 
oskrbo s toplotno energijo. 

1202 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije 120 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.  

12029001 – Oskrba z električno energijo 120 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se načrtujejo sredstva za najem oporišč NN omrežja in vzdrževanje 
omrežij za potrebe CR. 

401201 – Najem oporišč NN omrežja in vzdrževanje omrežij za potrebe CR                120 
 

 

 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 15.000 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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



  

1302 - Cestni promet in infrastruktura 15.000 

Opis glavnega programa 

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.000 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za sofinanciranje 
asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest  

401310 – Sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest           15.000 

 

14 - GOSPODARSTVO 65.900 

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 1.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.500 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− vzpodbujanje samozaposlitev 
− pomoč pri odločitvi za samozaposlitev 
 

401404 - Spodbujanje podjetništva             1.500 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 64.400 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 



  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                            64.400  

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za spodbujanje razvoja turizma in trženja domačih 
pridelkov oz. izdelkov lokalnih ponudnikov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− pomoč pri uresničevanju programov na področju turizma 
− brezplačna uporaba interneta in računalniške opreme za občane in goste 
− oživitev vaškega jedra  

 
401402 – Veseli december v Jurovskem Dolu                                                                        1.000                                                                         
Načrtujemo sredstva za izvedbo dvodnevnega predprazničnega sejma, povezanega z že 
tradicionalnimi dogodki – prihodom Božička in zimskim pohodom otrok, ki obiskujejo vrtec v 
Jurovskem Dolu, s ponudbo domačih izdelkov na tržnici lokalnih ponudnikov.          

 
401409 – Javni razpis za področje: turizem                                                                              3.000                                                                         
Načrtujemo sredstva za financiranje javnega razpisa s področja turizma. 

401410 – E-točka – kulturni dom                                                                                                  700 
Na postavki so načrtovani stroški za delovanje e-točke v kulturnem domu – naročnina internet. 

401414 – Poddomena turizem.obcinajurij.si                                                                                500 
Gre za nadaljevanje aktivnosti iz preteklih let na področju turističnega informiranja. 

401415 Roškarjeva trta                                                                                                                  500     
V letu 2016 smo v sodelovanju z Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah na obrobju vaškega 
trga posadili cepič potomke najstarejše trte, Stare trte iz mariborskega Lenta. Trto smo poimenovali 
Roškarjeva trta, po znamenitem jurovskem politiku Ivanu Roškaru. Letos smo trto ogradili, v 
naslednjem letu pa načrtujemo postavitev table oz. označbe – Roškarjeva trta. 

 
401416 Oživitev trškega jedra                                                                                                  58.700   
Projekt, s katerim se bomo prijavili na razpis za sredstva iz proračuna EU – izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS, vključuje aktivnosti za oživitev trškega jedra v centru 
Jurovskega Dola. Načrtujemo nakup stojnic za »jurovsko tržnico«, oder za izvajanje prireditev in 
dogovorjeno drugo potrebno opremo, dogovorjeno na sestanku z društvi oz. potrebami partnerjev 
projekta. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.530 

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 7.000 

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                                                           1.000 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije. Akcija je 
tradicionalna, izvede jo Lovska družina Sv. Jurij v Slov. goricah, v sodelovanju z občino.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 
− izvedba vsakoletne čistilne akcije z namenom ozaveščati občane o pomenu ohranjanja čistega 

okolja  

401509 – Čistilna akcija                                                                                                              1.000 
 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo                                                            6.000 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih 
naprav, katere občina sofinancira na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav 
v občini Sv. Jurij v Slov goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 17/2009).  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav                                     6.000 
Občina na podlagi Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
sofinancira izgradnjo individualnih čistilnih naprav fizičnim osebam s stalnim prebivališčen na 
območju občine za stanovanjske objekte, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja . 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave     530 

15059001–Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot          530                                              

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za ohranjanje biotske raznovstvnosti in varstvo 
naravnih vrednot. Gre za sredstva namenjena trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o divjadji in lovstvu 

401510- Trajnostno gospodarjenje z divjadjo                                                                         530 
 



  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST                                                                                            168.135 

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 36.100 

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 10.600 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc. 

 

401606 - Geodetske storitve                                                                                                   10.200 

401608 - Ureditev BCP                                                                                                                400 
 

16029003 – Prostorsko načrtovanje 25.500 

Gre za nadaljnje aktivnosti izvedbe projekta »Prostorski akti občine«.  

401602 – Prostorski akti občine                                                                                                25.500 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje                                                    14.900 

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                                                    14.900 

Opis podprograma 

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

 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− ohraniti vrednost občinskim stanovanjem 
− zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine 
 

401604 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti občine                            14.900    
Poleg rednih mesečnih stroškov, ki se nanašajo na posest stanovanj, v letu 2018 načrtujemo tudi 
izdate za namen investicijskega vzdrževanja – obnova fasade stanovanj v Lenartu.                                        

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna 
in stavbna zemljišča)                                                                                       117.135 

Opis glavnega programa 

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  53.135 

401609 – Projektna dokumentacija, PZI, DIIP, cenitve                                                        10.000 
Gre za stroške raznih projektov, idejnih zasnov, cenitev nepremičnin… 

401614 – Legalizacija objekta – športni park                                                                          3.135 
Za potrebe legalizacije objekta v športnem parku načrtujemo sredstva za projektno dokumentacijo in 
drugo morebitno dokumentacijo. 

 401615 – SONČNA SOSESKA – ureditev infrastrukture                                                    30.000                                           
Z namenom spodbujanja poseljevanja že obstoječe soseske, v kateri je veliko infrastrukture že 
vgrajene, v letu 2018 načrtujemo nadaljevanje in v naslednjih letih dokončanje komunalne opreme.  

401615 – SOSESKA ZA ŠOLO – ureditev infrastrukture                                                    10.000                                           
Parcele za osnovno šolo, katere občina prodaja zainteresiranim kupcem, je potrebno ustrezno 
komunalno opremiti. S komunalnim opremljanjem smo pričeli že v preteklih letih, ko smo pričeli z 
ureditvijo ceste – zemeljska dela, ureditev vodovodnih  in elektro priključkov, ureditev javne 
razsvetljave, telefonije… 

16069002 - Nakup zemljišč                                                                                   64.000 

Opis podprograma 

Gre za nakup zemljišč, ki so podrobneje predstavljena v Programu nakupa in prodaje nepremičnega 
premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

401610 - Nakup zemljišč                                                                                                           64.000 

 
 



  

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                        19.000 

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. 

1702 – Primarno zdravstvo                                                                           1.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega 
zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.  

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 1.000 

401703 – Zdravstveni dom Lenart                                                                                             1.000 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva                                          18.000 

Opis glavnega programa 

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo                                                                 15.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

401701 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                     15.000 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba                                                                        3.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško ogledne službe. 



  

401702 - Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, UKC Maribor...)                        3.000 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                     172.707 

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                                                                                  44.464 

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                                                             24.634 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 

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

− občanom omogočiti izposojo želenega knjižnega in drugega gradiva 

401805 - Knjižnica Lenart                                                                                                       24.034 

401807 - Nakup knjig za šolsko knjižnico                                                                                   600 

18039003 - Ljubiteljska kultura                                                                                    9.720 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

 

401801 - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti                                                                1.400 
Na podlagi vsakoletne pogodbe med občino in JSKD, Območna izpostava Lenart, občina sofinancira 
udeležbe kulturnih društev in skupin, ki delujejo v naši občini na območnih in regijskih revijah in 



  

drugih kulturnih prireditvah na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  

401808– Sof. najemnine in obratovalnih str. – JS KD Lenart                                                  220 
Prav tako občina sofinancira stroške najemnine in obratovalne stroške JS KD Lenart. 

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

401814 - Letni program kulture - javni kulturni projekti - javni razpis                              4.100 

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, občina izvede 
razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov. 

18039005 - Drugi programi v kulturi                                                                     10.110 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

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

− vzdrževanje kulturnega doma 
− omogočiti nemoteno društveno dejavnost v kulturnem domu 
− nakup potrebne opeme za delovanje društev 

 

401806 - Vzdrževanje kulturnega doma                                                                                 10.110 
V okviru proračunske postavke načrtujemo stroške čiščenja kulturnega doma, električna energija, 
stroški ogrevanja, odvoz smeti in zavarovalne premije.  

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti                                                  128.243 

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                                                                              128.243 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva izvedbo letnega programa športa v občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah. V letu 2018 načrtujemo obnovo glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku v 
Jurovskem Dolu.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih 



  

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

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

interesnih dejavnosti občanov 
− obnova športne infrastrukture in s tem omogočiti občanom boljše pogoje za športno 

udejstvovanje 
 

401810 – Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo             88.243 
S projektom smo se preko strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS OVTAR Slovenskih goric, 
prijavili na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta bomo uredili 
telovadnico na prostem, center medgeneracijskega sodelovanja. Načrtuje se ureditev telovadnice na 
prostem, razsvetljava in dostop do športnih naprav.  

401815 - Letni program športa                                                                                                10.000 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV št. 34/2009) in Letnega programa športa,  občina vsako leto objavi javni razpis za 
sofinanciranje programov športa.  

401821 – Obnova glavnega nogometnega igrišča – Športni park Jurovski Dol                 30.000 
Gre za dvoletni projekt obnove glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku v Jurovskem Dolu, 
ki obsega namakalni sistem na glavnem nogometnem igrišču in postavitev žarometov. 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE                                                                                  441.225 

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                                                   292.000 

Opis glavnega programa 

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

19029001 – Vrtci                                                                                                        292.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu 
− nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem 



  

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

 
401911 - Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol                                     228.000 
Načrtovani stroški zajemajo stroške štirih oddelkov vrtca. 

401912 - Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin                                         62.000 
Plan stroškov se nanaša na razliko do polne ekonomske cene naših občanov, ki obiskujejo vrtec v 
drugih občinah. V mesecu oktobru je teh otrok 16. 

401922 – Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu                                             2.000 
Načrtuje se nakup gumijastih plošč za potko od igrišča vrtca do šolskega igrišča in obnova vrtčevskih 
igral. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje                                               73.665 

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                                                                                        73.115 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol (kurjava, voda, elektrika, čistilni material, drugi material in storitve…), 
tekmovanje učencev v znanju, varstvo vozačev, Eko šola, investicijsko-vzdrževalna dela in nabava 
opreme, izvenšolsko koriščenje telovadnice,  sofinanciranje nakupa računalniške opreme in 
zavarovalne premije za šolo.  

 

401903 - OŠ J. Hudalesa - tekmovanje učencev v znanju                                                        1.000    

401904 - OŠ J. Hudalesa - materialni stroški in vzdrž. opreme                                            50.000 

401906 - OŠ J Hudalesa –varstvo vozačev                                                                                2.000 

401910 - Eko šola                                                                                                                            500 

401913 – Izvenšolsko koriščenje telovadnice                                                                               750 

401914 - OŠ J Hudalesa - investicijsko-vzdrževalna dela in nabava opreme                      10.000 

401915 – OŠ J. Hudalesa – sofinanciranje zimske šole v naravi                                                700                          

401917 - OŠ J. Hudalesa - zavarovalne premije                                                                       7.050 

401921 – Investicije v OŠ – računalniška oprema                                                                    1.000 

401925 – Darila za devetošolce ob zaključku šolskega leta                                                         115 
   

Ob koncu šolskega leta župan podeli manjša knjižna darila vsem učencem zadnjega razreda naše 
osnovne šole, za kar v proračunu za leto 2017 nartujemo 115 €, 5 € na učenca. Prav tako v proračunu 
načrtujemo sredstva za  sofinanciranje zimske šole v naravi. V letu 2018 se bo zimske šole v naravi 
udeležilo 14 učencev. Občina bo sofinancirala zimsko šolo v naravi v višini 50 € po učencu. 



  

19039002 - Glasbeno šolstvo                                                                                            550 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so evidentirana sredstva za sofinanciranje izvedbe programa Glasbeno-
baletne šole Antona Martina Slomška in Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla v 
Ptuju. 

401908 – Financiranje glasbenih šol                                                                                             550  

   

1906 - Pomoči šolajočim   75.560 

Opis glavnega programa 

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu     75.560 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

 

401901 - Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa                                                  66.360  

401902 - Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi                                             9.200 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO                                                                      174.553 

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 7.450 

Opis glavnega programa 

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

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 7.450 

Opis podprograma 

Znotraj omenjenega podprograma so evidentirani odhodki na proračunski postavki pomoč staršem 
pri rojstvu otroka. Finančna vzpodbuda se izplačuje vsakemu staršu novorojenca, s stalnim 



  

prebivališčem v naši občini na podlagi Sklepa o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 

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

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

402003 – Finančna vzpodbuda ob rojstvu otroka                                                                    7.000 

Finančna vzpodbuda se podeljuje staršem, ki imajo stalno prebivališče v naši občini ob rojstvu otroka. 
Višina finančne vzpodbude je za prvega otroka 200 €, drugega otroka 250 €, tretjega in vsakega 
nadaljnjega otroka pa 300 €.   

402008- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše - svetovanje                                  450                                             
Občina s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor nima sklenjene posebne 
pogodbe, zato plačujemo storitve po potrebi.  

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva                                   167.103 

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                                                                       27.053 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki jo za občane občine 
izvaja Center za socialno delo Lenart.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

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

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

402021 - CSD Lenart – pomoč družini na domu                                                                    27.053 
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov                                                                     111.500 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi 
dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

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

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



  

402002 - Financiranje domskega varstva invalidov                                                               69.000 
Na podlagi trenutnega stanja, 5 občanov je nastanjenih v institucionalnem varstvu invalidov, 
načrtujemo stroške za ta namen v višini 69.000 €. 

402005 – Družinski pomočnik                                                                                                42.500 
V letu 2018 načrtujemo sredstva za 4 družinskih pomočnikov. 

20049003 - Socialno varstvo starih                                                                        25.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

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

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

402001 - Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih                                            25.000 
V letu 2018 načrtujemo sofinanciranje oskrbe v domovih za ostarele štirim občanom. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih                                              1.500 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− vsem občanom zagotoviti dostojen pogreb 

402004 - Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin                                                                   1.500 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                          2.050 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

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

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

− spodbujanje srečanj in druženje invalidov, 
− otrokom iz materialno šibkejših družin omogočiti letovanje na morju 



  

402013 - Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart                                                                  2.050 

 

 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                9.500 

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                                                         9.500 

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                                 9.500 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

402201 - Stroški zadolževanj                                                                                                    9.500 
Gre za načrtovana sredstva za plačila stroškov, povezanih z zadolževanjem ter plačila obresti od 
dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 25.000 

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 10.000 

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 10.000 

Opis podprograma 

Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2018 v višini 
10.000€. 



  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč 

402302 - Rezerva za naravne nesreče                                                                                      10.000 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 

Opis glavnega programa 

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

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 

Opis podprograma 

Gre za proračunsko postavko, s katero so zagotovljena sredstva za tiste namene, ki bodo s proračunom 
prenizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. O razporeditvi sredstev splošne 
proračunske rezervacije določi župan. Splošna proračunska rezervacija je določena v 9. členu Odloka 
o proračunu in sicer v višini 15.000 € za leto 2018. 

402301 - Splošna proračunska rezerva                                                                                  15.000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

41 - REŽIJSKI OBRAT                         8 62 .1 75  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 38.800 

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 38.800 

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 38.800 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda – evidenčno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda 

410201 – Okoljska dajatev – odpadne vode                                                                            38.800 
Gre za sredstva nakazila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
na podlagi mesečnega obračuna okoljske dajatve.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 33.161           

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 33.161 

Opis glavnega programa 

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 27.061 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,  



  

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

− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami 

410601 - Stroški dela za režijski obrat                                                                                24.161 
    Načrtujejo se sredstva za eno delovno mesto.  

410602 - Materialni stroški za delo režijskega obrata                                                         2.900 

Materialni stroški obsegajo stroški zaščitnih oblačil, telefona in drugi splošni material. 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem 5.100 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financiah 

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

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

410603 – Vzdrževanje delovnega vozila – traktor 425 DT in Hyundai                                 5.100 

410604 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata                                                            1.000 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 24.490 

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 24.490 

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 24.490 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 



  

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

− zaposlitev brezposelne osebe za določen čas,  
− zmanjšanje socilne ogroženosti in stisko brezposelnih, 
− aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 
− izvajanje raznih manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah in drugih objektih in površinah 

javnega pomena 

411001 - Program: Splošno koristno delo                                                                                   500 

411002 - Program javna dela: stroški dela                                                                             23.990 
Znotraj proračunske postavke so načrtovani izdatki za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja na 
področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest in ohranjanje in varovanje kulturne 
krajine, gozdov, obnova vasi. V program javnih del za leto 2018 načrtujemo vključitev dveh oseb za 
dobo enajstih mesecev. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  1.000 

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. 

1104 - Gozdarstvo 1.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi 

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

− vzdrževane gozdne ceste 
 

411101 - Vzdrževanje gozdnih cest                                                                                       1.000 
 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 649.870 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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



  

1302 - Cestni promet in infrastruktura 649.870 

Opis glavnega programa 

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 175.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

− zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 
 

411303 - Zimska služba - pluženje in posipavanje                                                                40.000 

4113014 - Vzdrževanje občinskih cest – koncesija                                                                60.000                             

411305 - Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest                                                                  40.000                                                        

411309 – Sanacija plazov                                                                                                          20.000 

411347 – Košnja trave ob cestah – koncesija                                                                          15.000     

                                                                                   

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                       431.650 

Opis podprograma 

Občina bo v letu 2018 nadaljevala z investicijskim vzdrževanjem oz. gradnjo v NRP-ju  načrtovanih 
cest.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

 



  

411313 – Rekonstrukcija LC 203 102 Sv. Ana – Ledinek- Dražen Vrh                             50.000 
Projekt predstavlja razširitev ceste LC 203 102 Sv. Ana – Ledinek – Dražen Vrh in preplastitev 650 
m ceste. 

411322 – Preplastitev LC 203 121 Malna – Plodršnica                                                      200.000 

411326 – Rekonstrukcija LC 203 131 Varda - preplastitev                                                 91.650 
Projekt, načrtovan v letu 2017, zajema preplastitev in razširitev LC 203 131 Varda od meje z Občino 
Lenart v dolžini 800 m v smeri proti Jurovskem Dolu.  

411349 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest                                                               45.000 

411351 – JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik                                                                        50.000 
Načrtujemo razširitev do sedaj makadamske ceste na širino 3 metre in preplastitev z asfaltom. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 1.660 

Opis podprograma 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje avtobusnih čakalnic. Gre za stroške odvoza smeti, tekoče 
vzdrževanje avtobusnih čakalnic in zavarovalne premije.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

− skrb za urejene avtobusne čakalnice in s tem za lepšo podobo kraja 
− zavarovanje proti vandalizmu. 

411306 - Montažne avtobusne čakalnice                                                                                   1.660 

13029004 - Cestna razsvetljava 41.560 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa 

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

− osvetljenost strnjenih delov naselij  
− zagotovitev večje varnosti in preprečitev vandalizma 

411308 - Javna razsvetljava                                                                                                 41.560 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 23.530 

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 23.530 

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 930 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest.  

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− čistejši in ljudem bolj prijazen kraj. 

411503 - Odvoz smeti iz javnih mest, vreče                                                                             930 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 22.600 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za obračun okoljske dajatve za obremenjevanje okolja. 
Prav tako načrtujemo sredstva za vzdrževanje čistilne naprave v Jurovskem Dolu in Zg. Partinju in 
stroške tekočega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

− zavarovanje vodotokov in podtalnice 
− zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami 
− preprečevanje onesnaževanja vodotokov 
 

411504 – Čistilne naprave                                                                                                       14.300 
Postavka zajema stroške delovanja čistilne naprave: električna energija, voda in mesečno vzdrževanje 
čistilne naprave. 

411502 – Str. obračun. okoljske dajatve, odvajanje in čiščenje odp. voda                           6.300 

411514 – Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja                                                                    2.000 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 85.543 

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). 



  

 

1603 - Komunalna dejavnost 85.543 

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 74.763 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za vzdrževanje obstoječega vodovoda, stroške 
obračunavanja vodarine in program oskrbe s pitno vodo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

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

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

411603 - Vzdrževanje vodovoda, vodarina                                                                            45.763 
Postavka zajema stroške porabljene vode skupnih vodomerov, poštnina za položnice, ki jih pošiljamo 
strankam, rekonstrukcije in adaptacije vodovodnega omrežja. 

411618 – Program oskrbe s pitno vodo                                                                                   24.000 

411620 – Vzdrževanje hidrantov                                                                                                5.000 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.080 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

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

− zgledno urejeno in vzdrževano pokopališče in mrliška veža 

411604 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže                                                                  5.080 

16039004 - Praznično urejanje naselij 5.700 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora 



  

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

− okrašenost centra v prednovoletnem času 
− ustvariti praznično vzdušje, kot je to običaj v urbanih središčih 

411605 - Praznična okrasitev občinskega centra in naselij                                                    3.200 

411607 - Čiščenje, košenje, urejanje okolice na območju občine                                          2.000 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.781 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 5.781 

Opis glavnega programa 

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

18059001 - Programi športa 5.781 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

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

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

 411801 - Vzdrževanje športnih objektov in opreme                                                           5.781 

Poleg materialnih stroškov vzdrževanja športnih objektov, so v okviru proračunske postavke 
načrtovana tudi sredstva za plačilo letne najemnine za zemljišče, parc. št. 486/4 k.o. Malna v izmeri 
11.342 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ODHODKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 
 

 
 

ODHODKI PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 
 
 

PRORAČUNSKI UPORABNIK V EUR V % 

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
12.000 0,52 

10 OBČINSKI SVET 
30.300 1,31 

20 NADZORNI ODBOR 
2.800 0,12 

30 ŽUPAN 
43.358 1,88 

40 OBČINSKA UPRAVA 
1.358.485 58,83 

41 REŽIJSKI OBRAT 
862.175 37,34 

SKUPAJ 
2.309.118 100 

 
 
  

PK Opis Proračun 2018

1 2 6

01 POLITIČNI SISTEM 61.458,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 41.720,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 31.660,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 237.338,49

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 22.546,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 37.830,96

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 7.770,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 120,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 664.870,00

14 GOSPODARSTVO 65.900,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 31.060,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 253.678,45

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 19.000,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 182.887,64

19 IZOBRAŽEVANJE 441.225,00

20 SOCIALNO VARSTVO 174.553,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.500,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 25.000,00

2.309.117,54



  

ODHODKI PRORAČUNA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FK Opis Proračun 2018

1 2 6

0 2.126.614,54

01 JAVNA UPRAVA 513.811,49

011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter 305.362,49

013 Splošne zadeve 156.405,00

016 Druge dejavnosti javne uprave 42.544,00

017 Servisiranje javnega dolga 9.500,00

02 OBRAMBA 2.257,00

022 Civ ilna zaščita 2.257,00

03 JAVNI RED IN VARNOST 21.289,00

031 Policija 1.000,00

032 Protipožarna varnost 20.289,00

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 745.710,96

041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev  ter zadev, povezanih z delom 39.330,96

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 7.770,00

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 120,00

045 Promet 623.310,00

047 Druge gospodarske dejavnosti 64.400,00

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 10.780,00

05 VARSTVO OKOLJA 31.060,00

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.930,00

052 Ravnanje z odpadno vodo 28.600,00

054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 530,00

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 167.323,45

061 Stanovanjska dejavnost 14.900,00

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 36.100,00

063 Oskrba z vodo 74.763,45

064 Cestna razsvetljava 41.560,00

07 ZDRAVSTVO 19.000,00

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 19.000,00

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 184.937,64

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 134.023,64

082 Kulturne dejavnosti 19.830,00

083 Dejavnosti radia in telev izije ter založništva 29.034,00

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 2.050,00

09 IZOBRAŽEVANJE 441.225,00

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 365.665,00

096 Podporne storitve pri izobraževanju 75.560,00

1 182.503,00

10 SOCIALNA VARNOST 182.503,00

101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 111.500,00

104 Varstvo otrok in družine 7.450,00

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 26.500,00

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 37.053,00

2.309.117,54



  

 

9.  OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev  

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

Namen in cilj 

V letu 2018 se načrtujejo sredstva za denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom v višini 
2.500€. Sredstva se delijo na podlagi vsakoletnega razpisa. Z razpisom denarnih nagrad 
nadarjenim dijakom in študetnom želimo: 

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

Stanje projekta 

V izvajanju. 

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

OB210-09-0003 – Investicijsko opremljanje občinske uprave 

Namen in cilj 

Zagotovitev ugodnih pogojev za delo občinske uprave. V letu 2018 načrtujemo sredstva za nakup 
pisarniškega pohištva (1.000 €), in nakup računalniške in programske opreme v višini 1.000 €. 

Stanje projekta 

V pripravi. Nakup, ko se pojavi potreba. 

 

OB210-12-0005 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata 

Namen in cilj 

Zagotovitev ugodnih pogojev za delo režijskega obrata. V letu 2018 se če bo potrebno, načrtujejo 
sredstva za nakup manjših delovnih strojev oz. pripomočkov v višini 1.000 €.  

Stanje projekta 

V pripravi. Nakup, ko se pojavi potreba. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB210-09-0004 – Oprema za protipožarno varnost 

Namen in cilj 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu 
financiranja opreme za protipožarno varnosti  iz naslova požarne takse. V letu 2018 so načrtovana 
sredstva v višini 3.600 €. 



  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

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

Namen in cilj 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – 
GVM-1. Financiranje se je izvajalo v letu 2016: 5.000 €, leto 2017: 10.000 € in leto 2018: 5.000 
€. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

 

OB210-14-0011 – PGD Sv. Jurij – sred. za investicije 

Namen in cilj 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva investicijsko vzdrževanje gasilskega doma. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

OB210-10-0028 – Sanacija plazov   

Namen in cilj 

Območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah spada med plazovita območja, kar ob obilnejših 
padavinah povzroča sprožitev plazov in uničenje cest. Cilj je vsakoletno saniranje najnujnejših 
odsekov plazov. 

Stanje projekta 

V izvajanju, po potrebi. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

OB210-10-0003 – Sof. asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest 

Namen in cilj 

Namen je asfaltirati in izboljšati prometno varnost nekategoriziranih občinskih cest. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

 

 



  

OB210-10-0019 – LC 203 131 Varda - preplastitev 

Namen in cilj 

Cilj investicije je asfaltna preplastitev ceste LC 203 131 Varda in s tem povečanje prometne 
varnosti občanov. Začetek projekta sega v leto 2017, ko je bil izveden javni razpis za izbor 
najugodnejšega ponudnika, pričetek investicije v letu 2018. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

OB210-16-0002 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 

Namen in cilj 

Cilj investicije je investicijsko vzdrževanje najbolj kritičnih odsekov občinskih cest.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB210-09-0010 – LC 203 102 Sv. Ana – Ketiš – Dražen Vrh 

Namen in cilj 

Cilj investicije je rekonstrukcija  ceste v dolžini 650 m LC 203 102 Sv. Ana – Ketiš – Dražen Vrh 
in s tem povečanje prometne varnosti občanov.   

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

OB210-10-0009 – LC 203 121 Malna - Plodršnica 

Namen in cilj 

Cilj investicije je asfaltna preplastitev 1.800 m ceste LC 203 121 Malna - Plodršnica in s tem 
povečanje prometne varnosti občanov. S projektom se bomo prijavili na razpis za sredstva iz 
državnega proračuna za sofinanciranje investicij na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

OB210-16-0009 – JP 703 407 Zg. Partinje - Najdenik 

Namen in cilj 

Cilj investicije je asfaltiranje ceste v  dolžini 400 m JP 703 407 Zg. Partinje - Najdenik in s tem 
povečanje prometne varnosti občanov.   

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava  

OB210-09-0008 – Javna razsvetljava 



  

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Projekt se kontinuirano izvaja skozi vsa leta, zato so tudi za leto 2018 načrtovana sredstva v ta 
namen. 

 

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

OB210-09-0015 – Spodbujanje podjetništva 

Namen in cilj 

V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva inčin 
samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik. 13/2008) se vsako 
leto razpiše natečaj za sofinanciranje samozaposlitev - za odprtje novega delovnega mesta ali za 
subvencioniranje obrestnih mer za nakup osnovnih sredstev. V letu 2018 je za ta namen 
zagotovljenih 1.500 €. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

OB210-16-0010 – Oživitev trškega jedra 

Namen in cilj 

Na podlagi projektnih idej za umestitev v strategijo lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric, 
načrtujemo izvedbo aktivnosti za oživitev trškega jedra v Jurovskem Dolu. Projekt vsebuje nakup 
stojnic za »jurovsko tržnico«, montažnega odra za prireditve in tablo za Roškarjevo trto.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo                                                            

OB210-09-0019 – Sofinanciranje izgradnje individualnih MČN  

Namen in cilj 

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih 
naprav, katere občina sofinancira na podlagi sprejetega Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih 
naprav v občini Sv. Jurij v Slov goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 17/2009). Načrtovana 
sredstva za leto 2018 znašajo 6.000 €. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

 



  

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

OB210-09-0025 – Geodetske storitve 

OB210-09-0026 – Ureditev BCP 

Namen in cilj 

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za razne geodetske evidence in storitve – baza cestnih 
podatkov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 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 

V izvajanju. Gre za nadaljevanje aktivnosti v procesu sprejemanja prostorskega plana Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah. 

 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB210-16-0004 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine 

Namen in cilj 

Namen investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki jih ima občina v lasti je ohraniti vrednost 
občinskih stanovanj ter zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

OB210-16-0001 – Projektna dokumentacija, PZI, DIIP, cenitve 

Namen in cilj 

Za uresničevanje strategije razvoja občine, so potrebne različne dokumentacije in cenitve. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

 

 



  

OB210-16-0005 – LEGALIZACIJA OBJEKTA – ŠPORTNI PARK 

Namen in cilj 

Za razvoj športne dejavnosti v Jurovskem Dolu načrtujemo legalizacijo objekta v športnem parku. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB210-16-0006 – SONČNA SOSESKA – ureditev infrastrukture 

OB210-16-0007 – SOSESKA ZA ŠOLO – ureditev infrastrukture 

 

Namen in cilj 

Za ustvarjanje pogojev za naselitev na zgoraj omenjenih stanovanjskih soseskah v centru 
Jurovskega Dola, v proračunu namenjamo sredstva za komunalno opremo. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

 

16069002 - Nakup zemljišč                                                                                    

OB210-09-0020 – Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Gre za nakup zemljišč, ki so podrobneje predstavljena v Programu nakupa in prodaje 
nepremičnega premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. 

Stanje projekta 

V pripravi. Odhodki na postavki nakup zemljišč so odvisni od realizacije kapitalskih prihodkov 
na prihodkovni strani proračuna. 

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

OB210-14-0005 – Zdravstveni dom Lenart 

Namen in cilj 

Nakup opreme za Zdravstveni dom Lenart. 

Stanje projekta 

V pripravi.  

 

18059001 – Programi športa  

 

OB210-16-0008 – Športni park – obnova nogometnega igrišča 



  

Namen in cilj 

Namen dvoletnega projetka je obnova nogometnega igrišča v športnem parku v Jurovskem Dolu 
z namestitvijo sistema za zalivanje igrišča in žarometov. 

Stanje projekta 

V  pripravi. 

 

OB210-16-0003 – Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo 

Namen in cilj 

Tudi ta projekt se pripravlja v sklopu projektnih idej za umestitev v strategijo lokalnega razvoja 
LAS Ovtar Slovenskih goric in obsega nakup športnih naprav za telovadnico na prostem, 
razsvetljavo in ureditev dostopa do športnih naprav.  

Stanje projekta 

V  pripravi. 

 

19029001 - Vrtci  

OB210-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje - vrtec 

Namen in cilj 

V letu 2018 načrtujemo 2.000 € sredstev za razna potrebna investicijsko-vzdrževalna dela v 
našem vrtcu. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

19039001 – Osnovno šolstvo  

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

Namen in cilj 

V letu 2018 načrtujemo 10.000 € sredstev za investicijsko-vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

OB210-10-0006 – Investicije v OŠ – računalniška oprema   

Namen in cilj 

Sodobna računalniška oprema v osnovni šoli. 

Stanje projekta 

V  izvajanju. 



  

10. KADROVSKI NAČRT OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2018 - predlog 

 
 

 

 Število zaposlenih na dan 
31. december preteklega 

leta  
(2016) 

Dovoljeno število 
zaposlenih na dan 31. 

december iz kadrovskega 
načrta za tekoče leto 

(2017) 

Predlog dovoljenega 
števila zaposlenih na dan 

31. december prvega 
naslednjega 

proračunskega leta  
(2018) 

Predlog dovoljenega 
števila zaposlenih na dan 

31. december drugega 
naslednjega 

proračunskega leta 
(2019) 

I: FUNKCIONARJI     
Župan – nepoklicni 1 1 1 1 
Podžupan - nepoklicni 0 1 1 1 
Skupaj (I) 1 2 2 2 
II: DIREKTOR 
OBČINSKE UPRAVE 

1 1 1 1 

Skupaj (II) 1 1 1 1 
III: ZAPOSLENI 
ZA NEDOLOČEN ČAS 

    

III A: URADNIŠKA 
DELOVANA MESTA 

    

Višji svetovalec za 
proračun finance in 
splošne zadeve 

1 1 1 1 

Višji svetovalec za 
splošne in pravne zadeve, 
družbene dejavnosti in 
turizem 

1 1 1 1 

Višji svetovalec za 
gospodarske javne službe, 

0 0 0 0 



  

varstvo okolja in urejanje 
prostora 
III B: STROKOVNO – 
TEHNIČNA DELOVNA 
MESTA 

    

Strokovni sodelavec VI za 
javna naročila, kmetijstvo 
in finance 

1 1 1 1 

Poslovna sekretarka VI 0 0 0 0 
Strokovni sodelavec 
VII/2-II 

0 0 0 0 

Vzdrževalec IV (II) 1 1 1 1 
Skupaj (III A in III B) 4 4 4 4 
IV: PRIPRAVNIKI 0 0 0 0 
Skupaj (IV) 0 0 0 0 
Skupaj (II, III A, III B, 
IV) 

5 5 5 5 

 
 

 
 

 



  

Obrazložitev: 
 

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016 
Na dan 31.12.2016 je bilo v Občinski upravi dejansko zaposlenih pet javnih uslužbencev:  
- višji svetovalec za gospodarske javne službe, varstvo okolja in urejanje prostora, ki je bil 

s 01.12.2016 imenovan za v.d. direktorja občinske uprave,  
- višji svetovalec za proračun, finance in splošne zadeve,  
- višji svetovalec za splošne in pravne zadeve, družbene dejavnosti in turizem,  
- strokovni sodelavec VI za javna naročila, kmetijstvo in razvojen projekte in 
- vzdrževalec IV(II).  

 

Dovoljeno stanje zaposlenih na dan 31.12.2017 
V letu 2017 je v Občinski upravi zasedenih pet delovnih mest, in sicer delovno mesto 
direktorja občinske uprave, dve uradniški delovni mesti in dve strokovno tehnični delovni 
mesti. 

 

Edini funkcionar je župan, ki pa funkcijo opravlja nepoklicno in za to ne prejema plače, mesto 
funkcionarja podžupana ni zasedeno.  

 

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 
V letu 2018 se v Občinski upravi predvideva pet delovnih mest, delovno mesto direktorja 
občinske uprave, dve uradniški delovni mesti in dve strokovno tehnični delovni mesti. 

 

Dve delovni mesti sta predvideni za funkcionarja – župana in podžupana. 

 

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019 
V letu 2018 se v Občinski upravi predvideva pet delovnih mest, delovno mesto direktorja 
občinske uprave, dve uradniški delovni mesti in dve strokovno tehnični delovni mesti. 

 

Dve delovni mesti sta predvideni za funkcionarja – župana in podžupana. 

 

 

 

                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  

                                                                                                               Peter Škrlec 

                                                                                                                   Župan  
 



  

 
11.  NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE  ZA LETO 2018 
 

PREDLOG NAČRTA RAVNANJA: 
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 46/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G 
50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15 in 76/15), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. redni seji, dne ____, sprejel  
 

NAČRT 
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2018 
 

 
I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  

V LETU 2018 
 

 
Zap. 
št. 

 
Samoupr

avna 
lokalna  

skupnost 

 
Katastrska občina 

in šifra k.o. 

 
Parc. 

št. 

 
Velikost 
parcele 

v  
m2 

 
 

Naslov 
(opis) 

 
ID –

oznaka 
dela 

stavbe 

 
Velikost 

dela 
stavbe 

v  
m2 

Posplošena 
tržna oz. 

oreintacijska  
vrednost 

nepremičnine 
(v EUR) 

1. 210 Jurovski Dol - 529 583/2 482 
 

Zemljišče na katerem je zgrajena 
čistilna naprava za naselje 
Jurovski Dol 

/ / 55 
 
(za delež 
5000/38068 – 
tin, kar pomeni 
skupaj okrog 
150 m2) 
 
 

2. 210 Jurovski Dol - 529 583/4 612 Zemljišče na katerem je zgrajena 
čistilna naprava za naselje 
Jurovski Dol 

/ / 

3. 210 Jurovski Dol - 529 583/5 60 Zemljišče na katerem je zgrajena 
čistilna naprava za naselje 
Jurovski Dol 

/ / 



  

4. 210 Malna -528 484/2 1085 Zemljišče, ki vodi mimo 
Športnega parka in je del 
Hajnčove poti 

/ / 1.067 
(predvidena 
menjava) 

5. 210 Malna - 528 484/5 8264 Nogometno igrišče v Športnem 
parku Jurovski Dol 

/ / 10.489 
(predvidena 
menjava) 

6. 210 Jurovski Dol - 529 591/3 6345 Kmetijsko zemljišče – 
Žvajkarjev breg 

/ / 6.243 
(nakup 
solastniškega 
deleža) 

7. 210 Jurovski Dol - 529 385/11  1503 Zemljišče predstavlja parkirišče 
pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa 

/ / 1.411 

8. 210 Jurovski Dol - 529 385/12 828 Zemljišče predstavlja parkirišče 
pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa 

/ / 827 

9. 210 Jurovski Dol - 529 543/11 169 Del zemljišča pod kulturnim 
domom 

/ / 286 

10. 210 Partinje - 530 265/5 390 Zemljišče predstavlja v naravi 
cesto  

/ / Brezplačen 
prenos 

11. 210 Jurovski Dol - 529 
 

19/16 213 V naravi je zemljišče predvideno 
za cesto 

/ / 361,04 
(predvidena 
menjava 
zemljišč) 

12. 210 Žitence - 511 393/3 78 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

13. 210 Žitence - 511 395/2 169 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

14. 210 Žitence - 511 335/5 61 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 



  

brezplačen 
prenos 

15. 210 Žitence - 511 335/7 128 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

16. 210 Žitence - 511 403/5 355 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

17. 210 Žitence - 511 388/6 38 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

18. 210 Žitence - 511 388/8 121 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

19. 210 Žitence - 511 403/12 100 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

20. 210 Žitence - 511 403/9 403 Ureditev lastniških razmerij 
ceste v Žitencah 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

21. 210 Malna – 528 486/4 11342 Zemljišče v Športnem parku 
Jurovski Dol 

/ / 18.829 

22. 210 Jurovski Dol - 529 21/16 1023 Pridobitev zemljišča za namen 
poravnave komunalnega 
prispevka 

/ / 16.370 

23. 210 Jurovski Dol - 529 371/10 
del 

100 Prometna ureditev v naselju 
Jurovski Dol 

/ / 1.000 



  

24. 210 Jurovski Dol - 529 371/12 
del 

200 Prometna ureditev v naselju 
Jurovski Dol 

/ / 2.000 

25. 210 Malna – 528 610/1 
del 

80 Prometna ureditev na Malni - 
Amerika 

/ / 800 

26. 210 Malna – 528 598/4 
del 

75 Prometna ureditev na Malni - 
Amerika 

/ / 750 

27. 210 Zg. Gasteraj - 527 7/1 72 Pridobitev nezazidanega 
stavbnega zemljišča od SKZ RS 

/ / Brezplačen 
prenos 

28. 210 Žitence - 511 8/19 167 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

29. 210 Žitence - 511 8/14 539 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

30. 210 Žitence - 511 8/11 272 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

31. 210 Žitence - 511 6/2 182 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

32. 210 Žitence - 511 5/9 745 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

33. 210 Žitence - 511 5/12 16 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

34. 210 Žitence - 511 257/2 311 Pridobitev zemljišča – cesta 
Jančar 

/ / Brezplačen 
prenos 

35. 210 Malna - 528 69/3 72 Zemljišče v naravi predstavljajo 
cesto 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

36. 210 Malna - 528 66/2 37 Zemljišče v naravi predstavljajo 
cesto 

/ / Menjava 
zemljišč oz. 
brezplačen 
prenos 

37. 210 Jurovski Dol - 529 411/0  320 Zemljišče na katerem stoji kužno 
znamenje 

/ /  
3.000  



  

38. 210 Jurovski Dol - 529 592/3  Ureditev zemljišča pri parc. št. 
591, k.o. Jurovski Dol – v naravi 
cesta 

/ / Brezplačni 
prenos 

39. 210 Jurovski Dol - 529 592/2  Ureditev zemljišča pri parc. št. 
591, k.o. Jurovski Dol – v naravi 
cesta 

/ / Brezplačni 
prenos 

40. 089 615 - Vukovje 809/3 51 Pridobitev zemljišča za cesto   Brezplačni 
prenos 

41. 089 615 - Vukovje 809/2 312 Pridobitev zemljišča za cesto   Brezplačni 
prenos 

42. 089 615 - Vukovje 809/4 25 Pridobitev zemljišča za cesto   Brezplačni 
prenos 

43. 210 530 - Partinje 1152/7 53 Ureditev razmerij za cesto   Menjava 
zemljišč 

44. 210 530 - Partinje 1144/6 163 Ureditev razmerij za cesto   Menjava 
zemljišč 

45. 210 530 - Partinje 1144/5 23 Ureditev razmerij za cesto   Menjava 
zemljišč 

46. 210 530 - Partinje 1138/8 71 Ureditev razmerij za cesto   Menjava 
zemljišč 

47. 210 529 – Jurovski Dol 
 

588 7373 Kmetijsko zemljišče  / / 7.255  

48.  210 529 – Jurovski Dol 17/2 1169 Zemljišče v centru Jurovskega 
Dola 

251-1 340 Nakup – 
1.842,05  

49. 210 529 – Jurovski Dol 17/3 84 Zemljišče v centru Jurovskega 
Dola 

  Nakup – 142,38  

50. 210 529 – Jurovski Dol 17/5 602 Zemljišče v centru Jurovskega 
Dola 

252-1 250 Nakup 
20.178,70 

51. 210 529 – Jurovski Dol 4/1 1903 Zemljišče v centru Jurovskega 
Dola 

  Nakup 
33.968,55  

52.  210 525 – Sp. Gasteraj  374 3076 
 

Zemljišče v Sp. Gasteraju   GURS: 
34.772,40  



  

Cena 
prodajalca: 
30.760 neto 

53. 210 525 – Sp. Gasteraj  372 708 
 

Zemljišče v Sp. Gasteraju   GURS: 
8.283,60  
Cena 
prodajalca: 
7.080 

SKUPAJ:  169.930,72 EUR 
 

 

 

II. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
V LETU 2018 

 
 

Zap. 
št. 

 
Samoupr

avna 
lokalna  

skupnost 

 
Katastrska občina 

in šifra k.o. 

 
Parc. 

št. 

 
Velikost 
parcele 

v  
m2 

 
 
Naslov 
(opis) 

 
ID –oznaka 
dela stavbe 

 
Velikost dela 

stavbe 
v  

m2 

Posplošena 
tržna oz. 

oreintacijska  
vrednost 

nepremičnine 
1. 210 Jurovski Dol – 529 380/3 201 Stanovanje v 

večstanovanjski 
stavbi v Jurovskem 
Dolu 

529-247-3E 34,65 17.393 

2. 210 Jurovski Dol – 529 380/3 201 Stanovanje v 
večstanovanjski 
stavbi v Jurovskem 
Dolu 

529-247-8E 51,70 25.853 

3. 210 Jurovski Dol – 529 46/6  1358 Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

/ / 11.108 



  

4. 210 Jurovski Dol – 529 46/7  1173 Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

/ / 9.595 

5. 210 Jurovski Dol – 529   46/9  1328 Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

/ / 10.863 

6. 210 Jurovski Dol – 529 46/11   1307 Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

/ / 10.691 

7. 210 Jurovski Dol – 529 591/1 
in 

591/3 

9739 in 
6345 

Občina je lastnica 
zemljišča v deležu 
310704/668328. 
Načrtuje se menjava 
zemljišč z Župnijo 
Sv. Jurij v Slov. v 
goricah (»Žvajkarjev 
breg«). Trenutno je 
zemljišče v fazi 
razdružitve, 
izvedena je bila 
geodetska odmera.  

/ / 9.583  in 6.243 

8. 058 Lenart – 532 203/1 / Gubčeva ul. 6, 
2230 Lenart 

532-799-5.E 67,47 50.180 

9. 058 Lenart – 532 220/2, 
227/1 

/ Cmureška c. 3, 
2230 Lenart 

532-715-104.E 62 42.515 

10. 058 Lenart – 532 274/1, 
274/2, 
275/2 

/ Nikova ul. 14, 
2230 Lenart 

532-197-8.E 47,51 37.778 

11. 058 Lenart – 532 528/1, 
528/2, 
528/3 

/ Trg osvoboditve 15, 
2230 Lenart 

532-660-106.E 51,71 36.519 

12. 210 Jurovski Dol -529 546/4  143 Zemljišče v naravi 
ne predstavlja ceste, 
zato se namerava 
prodati 

/ / 1.000 



  

13. 210 Jurovski Dol -529 19/14 213 Ureditev lastniških 
razmerij za cesto 
Jurovskem Dolu  
(ledenica) 

/ / 157,19 
 

14. 210 Jurovski Dol - 529 19/13 640 Ureditev lastniških 
razmerij za cesto 
Jurovskem Dolu  
(ledenica) 

/ / 472 

15. 210 Žitence - 511 623/5 55 Ureditev lastniških 
razmerij za cesto na 
Žitencah 

/ / Menjalna 
pogodba  16. 210 Žitence - 511 623/6 223 / / 

17. 210 Žitence - 511 623/9 472 / / 
18. 210 Žitence - 511 623/11 352 / / 
19. 210 Žitence - 511 386/3 931   
20. 210 Zgornji Gasteraj -

527 
358 1616 Zemljišče je 

predstavljalo cesto. 
/ / 596 

21. 210 Žitence - 511 628 990 Zemljišče je 
predstavljalo cesto.  

/ / 365 

22. 210 Zgornji Gasteraj - 
527 

6/0 2.194 Zemljišče za gradnjo / / 2.342 

23. 210 530-Partinje 1339/1
7 

201 Ureditev zemljišč za 
cesto 

/ / Menjava 
zemljišč 

SKUPAJ: 273.253 EUR 



  

O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna. 
 
Organ pristojen za izvrševanje proračuna lahko v  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem med letom vključi nakupe oz. prodaje zemljišč, ki 
ne presegajo vrednosti 4.000,00 EUR, v kolikor so nujni za izvrševanje javnih nalog.  
 
Ravnanje z nepremičnim premoženjem se izvaja do vrednosti sprejetih z Odlokom o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je sestavni del proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2018 in prične veljati z dnem veljave Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018.  
 
 
Zadeva: 478-27/2017 
Jurovski Dol,  
 
                                                                                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                                                                                             Peter Škrlec 
                                                                                                                                                                                  Župan 
 



  

 

Obrazložitev: 
Ravnanje s stvarnim premoženjem občine urejata Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju zakon) in Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14 in 58/16; v nadaljevanju uredba).  

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem zajema načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga na predlog župana 
sprejme občinski svet. Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem 
premoženju v breme proračunskih sredstev je namreč mogoč v skladu s prvim odstavkom 6. 
člena uredbe le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. Prav tako 
se v skladu z drugim odstavkom istega člena uredbe postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

 

V skladu s 4. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) lahko občinski svet določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
pod določeno vrednostjo sprejeme organ, pristojen za izvrševanje proračuna (župan). Na 
podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
lahko vključijo zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 4.000,00 EUR. O vključitvah posameznih 
nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča, ob polletnem poročilu in 
zaključnem računu. 

 

Tretji odstavek 14. člena zakona določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne 
lokalne skupnosti ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti. V skladu z navedenimi določbami 
smo v nadaljevanju za proračunsko leto 2018 pripravili predlog načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki zajema načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

 

V predlog načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključene 
nepremičnine, ki so bile uvrščene v načrt v prejšnjih letih, pa prodaja oz. odkup zaradi različnih 
razlogov nista še bila realizirana v istem letu. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
je dodanih nekaj zemljišč v samem centru Jurovskega Dola in v Sp. Gasteraju.  

 

V letu 2017 je za zemljišče parc. št. 591, k.o. 529 – Jurovski Dol (t.i. Žvajkarjev breg) bila po 
podpisanem sporazumu o razdružitvi nepremičnine bila izvedena geodetska odmera oz. 
razdružitev nepremičnine, ki sedaj predstavlja naslednja zemljišča: 

 

Zap. 
št.  

Šifra 
k.o. 

Katastrska občina Parc. št.  Površina 

1 529 JUROVSKI DOL 591/2 6185 

2 529 JUROVSKI DOL 591/6 595 



  

3 529 JUROVSKI DOL 591/4 2188 

4 529 JUROVSKI DOL 591/5 2465 

5 529 JUROVSKI DOL 591/7 330 

6 529 JUROVSKI DOL 591/3 6345 

7 529 JUROVSKI DOL 591/1 9739 

 

 

 
 

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, 
ki je določena izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma 
na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim 
večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Večina vrednosti je tako povzetih iz podatkov 
Geodetske uprave RS, nekaj pa (npr. parcele za šolo) jih je bilo ocenjenih s strani pooblaščenih 
ocenjevalcev. Premoženje, ki je predmet razpolaganja, mora biti pred izvedbo postopka 
ocenjeno, pri čemer mora biti premoženje, katerega posamična vrednost je izkustveno višja od 
10.000,00 EUR, ocenjeno s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki je 
imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča.  

 

Skupna vrednost nepremičnega premoženja iz predlaganega načrta na strani pridobivanja znaša 
169.930,72 EUR, na strani razpolaganja pa 273.253 EUR. Ob tem pa se ravnanje z nepremičnim 
premoženjem lahko izvaja zgolj do vrednosti, ki bodo določene s proračunom za leto 2018.  

 

 
 



  

12.  NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA         
LETO 2018 

 

  

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom Zakona o javnih financah zajema osnovna sredstva, 
potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in 
izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti 
za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. 

 

V njem so prikazane zgolj potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna, 
ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V tem dokumentu ni pomembno, kje so zagotovljena 
sredstva za realizacijo načrta nabav in gradenj. Ta načrt je povezan z načrtom razvojnih programov 
in se sestavi za proračunsko leto, medtem ko načrt razvojnih programov prikazuje sklope teh 
postavk še za prihodnja leta. 

 

Neposredni uporabnik 
2018 

Znesek v € 

 OBČINSKA UPRAVA  

4202 Nakup opreme 5.500 

402200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000 

420202 Nakup računalniške in programske 
opreme 

4.500 

   

 REŽIJSKI OBRAT  

4202 Nakup opreme 1.000 

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov 
in vrtov 

1.000 

 

 

V okviru občinske uprave načrtujemo nakup pisarniškega pohištva in računalniške in programske 
opreme: 
• računalnik s programsko opremo za izvedbo dodatnega programa javnega dela – pomoč pri 

razvoju in pospeševanju turizma 
• programska oprema za sistem ODOS – upravno poslovanje. 

 

 V okviru proračunskega uporabnika režijski obrat načrtujemo nabavo opreme za nemoteno 
delovanje le-tega, če se bo to izkazalo za nujno potrebno. 

 



  

13.  SPREMEMBE PREDOLGA PRORAČUNA MED PRVIM IN DRUGIM 
BRANJEM  

 

V nadaljevanju so obrazložene spremembe odhodkov proračuna po proračunskih postavkah 
med prvim in drugim branjem. 
 
400616 Organ skupne OU »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor« 
V skladu s prejetim popravkom kadrovskega in finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Maribor, smo sredstva na postavki zmanjšali za 847,00 EUR. 
 
400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave   
Zaradi uspešnosti pri prijavi na razpis za sofinanciranje programa javnih del, načrtujemo v letu 
2018 nakup dodatnega računalnika s programsko opremo. Prav tako načrtujemo nakup 
programske opreme za upravno poslovanje – ODOS. Sredstva v ta namen povečujemo za 3.500 
EUR. 
 
401813 Letni program kulture – javni kulturni programi – javni razpis 
401814 Letni program kulture – javni kulturni projekti – javni razpis 
Obseg sredstev se ne spreminja. V skladu s predlaganim Letnim programom kulture za leto 
2018, ki ga je na svoji 12. redni seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, se sredstva 
prerazporedijo, in sicer: 4.000 EUR na javne kulturne programe in 4.100 EUR na javne kulturne 
projekte. 
 
402005 Družinski pomočnik 
Sredstva povečujemo za 1.700 EUR zaradi izplačilu družinskega pomočnika še za dva meseca. 
 
 

 

 

 


