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1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SVETI JURIJ V
SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2009
Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo upoštevali smernice in priporočila, posredovana s
strani Ministrstva za finance v obliki Proračunskega priročnika za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010.
Poleg omenjenega, so pravne podlage za sestavo občinskega proračuna še:
− Zakon o javnih financah
− Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega in občinskega proračuna
− Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov
− Odredba o funkcionalni klasifikaciji
− Pravilnik o programski klasifikaciji
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
− Zakon o javnih naročilih
− Zakon o javnih uslužbencih
− Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2009
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah (ZJF) mora minister, pristojen za finance, o
temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna obvestiti tudi občine.
Tako je Ministrstvo za finance 14.10.2008 posredovalo osnovne globalne makroekonomske
okvire razvoja Slovenije za obdobje 2004-2010, ki so naslednji:
Letna nominalna rast BDP
Realna rast BDP (v %)
Povprečna bruto plača v Sloveniji (tekoče cene)
Realna rast povpr. bruto plače na zaposlenega v %
za javni sektor
Letna stopnja inflacije
Povprečna letna rast cen

2009
106,9
3,1
1.504
3,7
2,3
103,6
103,9

Prav tako nam je Ministrstvo za finance na podlagi Zakona o financiranju občin sporočilo
podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo
občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.
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 javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.
Povprečnina je v predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 za leto 2009 določena v višini 513,79 €.

Glavarina na prebivalca v državi pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne
primerne porabe občin. Odvisna je od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v
državi. Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine, ki je podlaga za občine.
Po teh izračunih je:
− Primerna poraba občine 1,389.073 €
− Prihodek občine iz glavarine je 1,275.818 €.
− Izračun skupnega dohodka občine je 1.337.367 €.
Glede na to, da je primerna poraba občine višja od skupnega dohodka občine, je občina v letu
2009 upravičena do 51.706 € finančne izravnave.
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po
naslednjih klasifikacijah:
− Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države,
daje odgovor na vprašanje kdo porablja proračunska sredstva: 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 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 (59 glavnih programov) in
o podprograme (119 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.

STRUKTURA PRORAČUNA
Predlog občinskega proračuna se občinskemu svetu predloži v naslednji vsebini in strukturi:
1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
2. POSEBNI DEL PRORAČUNA
po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po področjih proračunske porabe,
glavnih programih in podprogramih, proračunskih postavkah in proračunskih vrsticah –
podkontih.
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
predstavlja tretji del proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki
konkretnih projektov oz. programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za
prihodnja 4 leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne
projekte ter državne pomoči v občini v 4 letnem obdobju oz. do zaključka projekta.
S tem dokumentom je v proračunskem načrtovanju vneseno večletno planiranje izdatkov za
te namene. V NPR so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč
odražajo razvojno politiko občine.
4. OBRAZLOŽITVE:
− splošnega dela,
− posebnega dela proračuna,
− načrta razvojnih programov,
− kadrovskega načrta in
− načrta nabav in gradenj.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2,
27/2008), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2008 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah (MUV 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 16.
redni seji, z dne 19.12.2008 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETI JURIJ V
SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2009

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2009 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

I. S K U P A J

P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

v EUR

3.185.579
1.595.011

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

1.420.371

700
703
704
706

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI

1.275.818
71.373
73.180
0

71

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

174.640

710
711
712
713
714

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720
721

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

722

19.640
600
2.500
46.400
105.500

122.750
80.000
0
42.750

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730
731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0
0

74

TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO

740
741

II. S K U P A J

O D H O D K I (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400
401
402
403
409

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410
411
412
413

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

430
431

INVESTICIJSKI TRANSFER
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

432

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

1.467.818
696.606
771.212

3.640.550
620.853
95.540
15.293
454.130
34.390
21.500

551.774
32.740
315.892
50.020
153.122

2.382.413
2.382.413

85.510
0
67.540
17.970

-454.971

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

750
751

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

0
0
0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0
0

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

0

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

-454.971

V.

440
441

VI.

C. R A Č U N
VIII.
500

55

0

FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE

IX. ODPLAČILA DOLGA (550)

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
PRETEKLEGA LETA

397.700
397.700

68.000
68.000

329.700
-125.271
125.271
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
-

prihodki požarne takse po 67. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 31/2007 –
UPB1).
prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja
pokopališča, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika proračuna) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (1. polletje) in v začetku
prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2009 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s
postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,

komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna – župan, lahko spreminja vrednost projektov v
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan je po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2009, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje
proračunska rezerva v višini 6.500 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 € župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju
posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oz.
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski
škodljivci.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 15.000 € vnaprej ne razporedi,
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA

10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine
104,32 € odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2009
lahko zadolži do višine 397.700 €, in sicer za v načrtu razvojnih projektov opredeljene
investicije.

Številka: 410-70/2008
Datum: 19.12.2008
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec

4. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2009
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI
Proračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 zajema skupaj 3.185.579 € prihodkov.
Prihodki bodo prispeli iz naslednjih naslovov:
70 DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so
določeni s posebnimi zakoni.
Davčni prihodki so za leto 2009 ocenjeni v višini 1.420.371 € in predstavljajo 44,59 % vseh
prihodkov proračuna. Gre za:
− prihodki iz naslova glavarine v višini 1.275.818 €,
− davki na premoženje v višini 71.373 € (NUSZ, davek na dediščine in darila ter davek na
promet nepremičnin in na finančno premoženje) in
− domači davki na blago in storitve v višini 73.180 €.
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Obsegajo vse
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Nedavčni prihodki so ocenjeni na 174.640 € in predstavljajo 5,48 % vseh prihodkov iz
proračuna. Gre za:
− dohodki od udeležbe na dobičku (prihodki od obresti od vezanih sredstev in sredstev na
vpogled) in dohodki od premoženja (prihodki od najemnin za stanovanja) v višini
19.640 €,
− takse in pristojbine – upravne takse v višini 600 €,
− denarne kazni (za degradacijo in uzurpacijo) – 2.500 €,
− prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 46.400 € (prihodki od storitev za vrtec,
vodarina, prihodki za vzdrževanje pokopališča…),
− drugi nedavčni prihodki v višini 105.500 €, gre za prihodke iz refundacij, prihodke iz
naslova komunalnih prispevkov, subvencije Evropske investicijske banke in drugo.
72 KAPITALSKI PRIHODKI
Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je
prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi
prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.
Kapitalski prihodki so ocenjeni na 122.750 € kar predstavlja 3,85 % vseh prihodkov. Gre za
prihodke od prodaje zemljišč in prihodke od prodaje stanovanj iz delitvene bilance z Občino
Lenart.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih
blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne
bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki.
Transferni prihodki so ocenjeni na 1.467.818 € in predstavljajo 46,08 % celotnih prihodkov
proračuna. Gre za prihodke iz naslova finančne izravnave za pokrivanje tekočih obveznosti –
razlika od primerne porabe v višini 51.706 €, prihodke iz državnega proračuna za investicije
(Ministrstvo za šolstvo in šport: 560.000 €, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko: 80.000 €, požarna taksa in drugi transferni prihodki v višini 4.900 €) ter prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Gre za prejeta sredstva
iz kohezijskega sklada za področje okolja za naslednje projekte v skupni vrednosti 771.212 €:
− izgradnja mreže malih čistilnih naprav – 509.074 €,
− povezava urbanega središča z avtocesto – 187.222 € ter
− ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske – 74.916 €.
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ODHODKI
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče
transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupne odhodke proračuna za
leto 2009 ocenjujemo na 3.640.550 €.
40 TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki so ocenjeni na skupno 620.853 € in predstavljajo 17,05 % celotnih odhodkov
proračuna za leto 2009. Tekoči odhodki so:

−
−
−
−
−

plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi in režijskem obratu,
prispevki delodajalca za socialno varnost,
izdatki za blago in storitve za vzdrževanje objektov in opreme v lasti občine,
obresti in
proračunske rezerve.

41 TEKOČI TRANSFERI
Tekoči transferi so ocenjeni na 551.774 € in predstavljajo 15,16 % celotnih prihodkov. V
skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina
(plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitev.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih
in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev,
opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo
investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz
tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.
Investicijske odhodke ocenjujemo na 2.382.413 €, kar predstavlja 65,44 % celotnih odhodkov
proračuna za leto 2009. Investicije so lepo razvidne iz načrta razvojnih programov, ki je
sestavni del proračuna.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni
proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.
Investicijske transfere ocenjujemo v višini 85.510 €, kar predstavlja 2,35 % celotnih odhodkov
proračuna za leto 2009.
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ne predvideva dajanja posojil, prav tako niso mogoča prejeta
vračila danih posojil.
C) RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga države oz. občine oz. s financiranjem proračunskega deficita.
V računu financiranja se načrtuje zadolževanje v višini 397.700 € za potrebe financiranja
investicij v letu 2009.
Obresti za odplačilo kredita pa so upoštevana med tekočimi odhodki. V računu financiranja se
načrtuje odplačilo dolga za kredit v višini 68.000 €. Prav tako se v računu financiranja načrtuje
ostanek sredstev na računu v višini 125.271 €.

6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2009
Neposredni uporabniki, za katere se v občini pripravljajo finančni načrti so: občinski svet,
nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat.
V nadaljevanju je obrazložitev finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna, vključno
z načrtom razvojnih programov. Obrazložitev je pripravljena v smislu pojasnitve posameznih
programov, medtem ko višina načrtovanih sredstev izhaja iz tabelarnega dela proračuna in
načrta razvojnih programov, ki sta sestavna dela Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah za leto 2009. Obrazložitev se smiselno nanaša na posebni del proračuna za leto 2009,
predvsem kar zadeva cilje posameznih programov oz. podprogramov.

1. PREDLAGATELJ FINANČNEGA NAČRTA: 10 OBČINSKI SVET
Znotraj predlagatelja finančnega načrta se višina sredstev za leto 2009 ocenjuje na 24.700 € in
predstavlja 0,68 % celotnih odhodkov proračuna za leto 2009.
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM
Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Podprogram vključuje sredstva predvidena za sejnine oz. sredstva za opravljanje funkcije
svetnika. Prav tako vključuje sredstva za sejnine članom odborov in komisij. Sejnine se
izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov
Občinskega sveta.
Postavka financiranje političnih strank vključuje sredstva, namenjena financiranju političnih
strank glede na dobljeno število glasov na lokalnih volitvah 2006. Sredstva se izplačujejo na
podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Cilj:
− nemoteno in konstruktivno delo občinskega sveta, odborov in komisij
Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva ter sredstva za
promocijo občine.
Cilji:
− priprava gradiva za občinski svet in odbore
− objava občinskih predpisov v uradnih glasilih
− promocija občine
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za izvedbo občinskega praznika.

Cilji:
− izvedba občinskega praznika in Jurijevih dnevov
− predstavitev društev, ki delujejo v občini ter njihova promocija
− srečanja in druženje občanov ob prazničnem tednu
Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Načrtovana so sredstva za izdajo lokalnega časopisa.
Cilji:
− občanov podati čim več informacij o aktualnem dogajanju v občini
− seznanitev občanov z delom društev v občini
− seznanitev občanov z prihajajočimi in aktualnimi razpisi

2. PREDLAGATELJ FINANČNEGA NAČRTA: 20 NADZORNI ODBOR
Skupna višina načrtovanih sredstev za leto 2009 znotraj neposrednega proračunskega
uporabnika znaša 3.410 €, kar predstavlja 0,09 % celotnih odhodkov proračuna za leto 2009
Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Program vključuje sredstva, namenjena učinkovitemu nadzoru nad porabo javnih financ. Gre
za sejnine oz. opravljen nadzor ter materialne stroške nadzornega odbora, kot so stroški
seminarjev, ter prevozni stroški na seminarje, vključno z dnevnicami. Sredstva smo načrtovali
na podlagi plana dela nadzornega odbora za leto 2009.
Cilji:
− redno 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

3. PREDLAGATELJ FINANČNEGA NAČRTA: 30 ŽUPAN
Skupna višina sredstev predlagatelja finančnega načrta se za leto 2009 načrtuje v višini 47.307
€ in predstavlja 1,30 % celotnih odhodkov proračuna za leto 2009.
Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Znotraj programa je planirana proračunska postavka »Stroški dela župana«, ki vključuje
sredstva namenjena neprofesionalnem opravljanju funkcije župana. Plačni razred (49) župana
je določen v Sklepu o določitvi plače oz. nadomestila za opravljanje funkcije župana, osnovna
plača pa v Prilogi I k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Ker župan opravlja funkcijo
nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 %, 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
podžupan določi višino plačila za opravljanje funkcije.
Cilj:
− zagotovitev sredstev za nemoteno vodenje občine
− zagotoviti primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati
(ministrstva, vladne službe, druge občine…)
Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva na proračunskih postavkah: zlate poroke,
sprejem odličnjakov pri županu, sponzorstva in donatorstva, obveščanje javnosti o dogodkih ter
protokolarna in poslovna darila.
Cilj:
− obisk in simbolična obdaritev zlatoporočencev
− nagraditi učence, ki so vse razrede osnovne šole zaključili z odličnim uspehom
− sponzoriranje raznih posameznikov in neprofitnih organizacij in s tem povečati
prepoznavnost občine

4. PREDLAGATELJ FINANČNEGA NAČRTA: 40 OBČINSKA UPRAVA
Znotraj predlaganega finančnega načrta se za leto 2009 načrtuje skupno 872.361 €, kar
predstavlja 23,97 % vseh odhodkov proračuna.
Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
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.
Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Znotraj podprograma se planirajo sredstva za denarne nagrade nadarjenim dijakom in
študentom. Sredstva se delijo na podlagi vsakoletnega razpisa.
Cilji:
− vzpodbuditi dijake in študente k čim boljšim učnim/študijskim uspehom
− vzpodbuditi k obšolski dejavnosti
− povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
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.
Cilj:
− decembrska obdaritev otrok
− pogostitev z lutkovno predstavo in obiskom Božička
Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in opreme.
Postavka vključuje poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje opreme in objekta, ter
zavarovalne premije. Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za sodne stroške in stroške
odvetnikov ter notarjev.
Cilj:
− vzdrževanje objekta občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne
dejavnosti ter ohranjanja vrednosti objekta.
Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalnega razvoja:
Mariborska razvojna agencija, Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture,
Lokacijska akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric in članarine v raznih institucijah
(Združenje občin Slovenije).
Cilj:
− sodelovanje na nivoju občin ter regionalno in lokalno povezovanje
− razvoj občine
Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene – stroški dela, v občinski upravi
(plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust…),
materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ter sredstva za odpravo plačnih
nesorazmerij. Načrtujejo se sredstva za 3 delovna mesta za 12 mesecev.
Cilji:
− kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske
uprave
− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti do
strank in drugih udeležencev v postopku
− polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami
Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave

Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pogodbena dela: plačila avtorskih honorarjev,
pogodbena dela, dela preko študentskega servisa in za posebni davek na določene prejemke.
Prav tako se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave ter sredstva za
vzdrževanje službenega vozila (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za
registracijo vozila ter zavarovalne premije).
Cilji:
− zagotoviti potrebna sredstva za normalno delovanje občinske uprave
− redno vzdrževan službeni avtomobil
Področje proračunske porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH

DOGODKIH
Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Znotraj podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita in izdatki
za obrambo pred točo.
Cilj:
− vzpostavitev potrebnega sistema civilne zaščite in ustrezno usposobljene in opremljene
enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč
− učinkovita obramba pred točo
Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v
smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij in Gasilske zveze Lenart.
Prav tako so znotraj podprograma načrtovana sredstva za prenakazilo požarne takse in
investicijski transferi za nakup novega gasilskega vozila.
Cilj:
− zagotoviti protipožarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnega gasilskega
društva Sv .Jurij
− sofinanciranje Gasilske zveze Lenart
− pomoč pri vzdrževanju objektov in drugih investicij PGD Sv. Jurij
Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Znotraj podprograma načrtujemo sredstva za financiranje delovanja društev s področja
kmetijstva: Čebelarsko društvo Sv. Jurij, Društvo vinogradnikov Sv. Jurij in Društvo kmečkih
gospodinj Sv. Jurij.
Cilj:
− spodbuditi podeželska društva k bolj aktivnemu delovanju na svojem področju
− razvoj in prilagajanje našega kmetijskega področja
− promocija domačih izdelkov in pridelkov tudi izven naše občine

Podprogram: 1129004 Ukrepi za stabilizacijo trga
Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področje kmetijstva, ki so predmet
razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva. V sodelovanju z
Odborom za gospodarstvo, kmetijstvom in finance se vsakoletno pripravi razpis za
subvencioniranje kmetijstva, ki je v skladu z evropskimi smernicami in direktivami.
Cilj:
− ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju
− preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč
Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO
Podprogram: 14039001 Promocija občine
Znotraj tega programa smo uvrstili proračunsko postavko: »Izdelava vpadnih tabel in drugih
označb.«
Cilj:
− območje celotne občine opremiti s smernimi tablami za lažjo orientacijo in označbo
določenih pomembnih točk, objektov in podjetij
− na mejah občine postaviti vpadne table, ki označujejo občinski teritorij
Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za redno delovanje Turističnega društva
Dediščina in sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev. Za sredstva, namenjena
sofinanciranju turističnih prireditev, se bodo lahko potegovala domača društva glede na pogoje,
objavljene v javnem razpisu.
Cilj:
− pomoč pri uresničevanju programov Turističnega društva Dediščina
− s sofinanciranjem različnih prireditev v kraju vzpodbuditi druženje ljudi in privabljati
obiskovalce tudi od drugod ter tako promovirati občino in življenje v Občini Sv. Jurij v
Slov. goricah navzven
Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE
Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za zbiranje sredstev
občino.

za odvoz odpadkov za

Cilj:
− čistejši in ljudem bolj prijazen kraj
− ločevanje odpadkov in s tem zmanjšanje odvoza komunalnih t.j. tistih odpadkov, ki jih
ni mogoče reciklirati

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za plačilo stroškov obračunavanje republiške
takse in priključne zmogljivosti, ki jih za ravnanje z odpadno vodo za nas pobira in obračunava
Nagrad.
Cilj:
− zavarovanje vodotokov in podtalnice
− zdravstvena varnost prebivalcev glede odpadnih voda
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Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Na proračunski postavki »Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj« so evidentirana
sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, zavarovalne premije za stanovanja ter
mesečni strošek upravitelja stanovanja – Servostan.
Cilj:
− ohraniti vrednost občinskim stanovanjem
− zgledno skrbeti za stvarno premoženje občine
Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno
zavarovanje za tiste občane, ki nimajo možnosti drugega zavarovanja.
Cilj:
-

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

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za stroške mrliško ogledne službe, katero je
občina po Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna.
Cilj:
-

izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško ogledne službe.

Področje

proračunske
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Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
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.
Cilj:

-

občanom omogočiti izposojo želenega knjižnega in drugega gradiva

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za namene sofinanciranja rednega delovanja
Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol.
Cilj:
-

pomoč pri rednem delovanju Kulturnega društva Ivan Cankar
vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje kulturnega doma.
Cilj:
-

primerno vzdrževan kulturni dom

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij
Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.
Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja in programov
Društva upokojencev Sv. Jurij in Zveze društev upokojencev Slovenskih goric.
Cilj:
-

pomoč pri uresničevanju programa društev upokojencev
vzpodbujanje družabnega življenja starejše populacije

Podprogram: 18059001 Programi športa
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za delovanje Športnega društva Sv. Jurij. Gre za
tekoče in investicijske transfere neprofitni organizaciji.
Cilj:
-

Športnemu društvo Sv. Jurij omogočiti sredstva za redno dejavnost društva
občanom zagotoviti športne objekte, ki bodo omogočili optimalne pogoje vadbe, boljšo
kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE
Podprogram: 19029001 Vrtci
Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za zagotavljanje sredstev razlike
med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec v okviru JJV in VVZ OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol in druge vrtce, v katere so otroci iz naše občine vključeni. Načrtovana
sredstva upoštevajo stroške organiziranja treh oddelkov vrtca.
Cilj:
-

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

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo
Znotraj podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol, sredstva za tekmovanje učencev v znanju, zgodnje učenje tujega jezika,
varstvo vozačev, eko šola, izvenšolsko koriščenje telovadnice, investicijsko-vzdrževalna dela,
sofinanciranje prevozov otrok v šolo v naravi, sofinanciranje programa javnih del in
zavarovalne premije za šolo.
Cilj:
-

zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa, kar zadeva tekoče in
investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole
zagotovitev sredstev za nadstandardne programe v osnovni šoli, kot je npr. zgodnje
učenje tujega jezika že pri mlajših učencih in udeležba na tekmovanjih
poskrbeti za varstvo vozačev do odhoda avtobusa

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
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.
Cilj:
-

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

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO
Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini
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.
Cilj:
-

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

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov
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.
Cilj:
-

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

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih
Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v
domovih za ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna.

Cilj:
-

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

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Znotraj podprograma so načrtovani stroški za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin tistim
občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje teh stroškov.
Cilj:
-

vsem občanom zagotoviti dostojen pogreb

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja
humanitarnih organizacij rdečega križa in drugih društev s tega področja.
Cilj:
-

pomoč pri uresničevanju programov Krajevne organizacije rdečega križa Sv. Jurij, ki
izvaja razne oblike pomoči občanov, ki so pomoči potrebni
spodbujanje srečanj in druženje invalidov
otrokom iz materialno šibkejših družin omogočiti letovanje na morju

Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem
in odplačila obresti iz naslova zadolževanja.
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Podprogram: 23029001 Rezerva občine
Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2009 v
višini 6.500 €.
Cilj:
-

finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija
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 2009.

5. PREDLAGATELJ FINANČNEGA NAČRTA: 41 REŽIJSKI OBRAT
Znotraj občinske uprave bomo kot samostojno organizacijsko enoto ustanovili režijski obrat za
izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb.
Znotraj predlagatelja finančnega načrta se za leto 2009 načrtuje skupno 2.691.322€, kar
predstavlja 73,96 % vseh odhodkov proračuna za leto 2009.
Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za delo režijskega obrata (plače in prispevki,
regres za prehrano, regres za letni dopust…) ter materialni stroški za delo režijskega obrata.
Načrtujejo se sredstva za 1 delovna mesta za 12 mesecev.
Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Podprogram: 08029001 Prometna varnost
Znotraj podprograma je načrtovana proračunska postavka za prometno preventivo porabnika
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Cilj:
-

Zagotoviti varnost na šolskih poteh v smislu označevanja šolskih poti

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Podprogram: 010039001 Povečanje zaposljivosti
Gre za načrtovanje odhodkov na proračunski postavki Program: Splošno koristno delo. Gre za
pogodbo med Zavodom za prestajanje kazni zapora Maribor 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.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini, kot bodo sofinancirana iz naslova
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.
Cilj:
-

vzdrževane gozdne ceste

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

IN KOMUNIKACIJE
Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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. Prav tako
načrtujemo sredstva za sanacijo plazu na cesti LC 203 580 Jurovski Dol – Malna – Zg.
Gasteraj.
Cilj:
-

nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem
vremenu
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki modernizacija in
rekonstrukcija cest. Gre za modernizacijo ceste JP 703-311 in JP 703-314, kar je razvidno iz
NRP.
Cilj:
-

povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

Gre za načrtovana sredstva za projekt Povezava urbanega središča z avtocesto, s katerim je
občina kandidirala za sredstva na Četrtem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij.« Predmet projekta v sklopu prometne
infrastrukture je rekonstrukcija JP LC 203-131, LC203-321 in razširitev iz 3 m na 4m, JP 703381 in razširitev iz 20,5 m na 4 m ter JP 703-371 iz 2,5 m na 4 m vozišča ter 0,5 m bankine,
ustrezno urediti ter prevleči z asfaltno prevleko.
Cilj:
-

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

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje avtobusnih čakalnic. Gre za stroške odvoza smeti,
tekoče vzdrževanje avtobusnih čakalnic in zavarovalne premije. Znotraj programa so prav tako
evidentirani odhodki za zavarovanje cest.
Cilj:
-

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.
Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava
Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za javno razsvetljavo in sicer električna energija,
tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave.
Cilj:
-

osvetljenost strnjenih delov naselij
zagotovitev večje varnosti in preprečitev vandalizma

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE
Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za odvoz smeti iz javnih mest ter prenakazilo
takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Cilj:
− čistejši in ljudem bolj prijazen kraj.
Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Znotraj omenjenega podprograma so načrtovana sredstva za projekt Izgradnja mreže malih
čistilnih naprav s katerim se je občina prijavila na Tretji javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij.« Namen
projekta je dejstvo, da je občina s kanalizacijskim omrežjem zelo slabo pokrita, saj
kanalizacijskega omrežja ni v več naseljih, kar povzroča onesnaženje podtalij in posledično
virov pitne vode.
Cilj:
-

izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture
implementacija veljavnih predpisov s področja okolja
varovanje in zaščita vodnih virov
sanacija virov onesnaževanja iz naselij

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata.
Cilj:
-

nemoteno delovanje komunalne inšpekcije.

16 PROSTORSKO
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje

proračunske

porabe

PLANIRANJE

Podprogram: 16029001 Geodetske storitve
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva za razne geodetske evidence in storitve.

IN

Cilj:
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc.
Podprogram: 16029003 Prostorski akti občine
Načrtujejo se sredstva za prostorsko načrtovanje za ureditev prostorske strategije.
Cilj:
-

izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora
omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za
stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo.

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo
Načrtuje se sredstva za odplačilo dolga za izgradnjo vodovoda Partinje – Varda – Jurovski Dol.
Prav tako se načrtujejo sredstva za vzdrževanje obstoječega vodovoda, vodarine in financiranje
projekta Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo – 1 faza.
Cilj:
-

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

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže.
Cilj:
-

zgledno urejeno in vzdrževano pokopališče in mrliška veža

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij
Načrtovana so sredstva za urejanje okolice in sredstva za prednovoletno okraševanje centra.
Cilj:
- okrašenost centra v prednovoletnem času
- ustvariti praznično vzdušje, kot je to običaj v urbanih središčih
Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Gre za načrtovanje sredstev za projekt Ureditev infrastrukture za nove stanovanjske soseske.
Gre za izgradnje sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, vlaganje v
oskrbo z vodo in v posodobitev obstoječih vodnih virov. V sklopu prometne infrastrukture je
predmet projekta izgradnja lokalne ceste in pločnikov in javne razsvetljave.
Cilj:
-

dostopnost do stanovanjskega naselja z izgradnjo lokalne ceste in pločnika ter s tem
zagotoviti prometno varnost
varovanje in zaščita vodnih virov
zagotavljanje visoke življenjske ravni

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo
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proračunske

porabe

18

KULTURA,

ORGANIZACIJE
Podprogram: 18059001 Programi športa

ŠPORT

IN

NEVLADNE

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

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

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE
Gre za načrtovane odhodke za plačilo izgradnje vrtca in prizidka k osnovni šoli ter plačila
dodatnega urejanja okolice šole.

ODHODKI PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH
24.700
3.410
47.307
872.361

10 OBČINSKI SVET
20 NADZORNI ODBOR
30 ŽUPAN
40 OBČINSKA UPRAVA

2.691.322

41 REŽIJSKI OBRAT

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009 IN 2010
Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS št. 63/2007 – UPB 3, 65/2008, 69/2008). Pri pripravi je bil smiselno upoštevan tudi
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS št.
60/2006, 83/2006, 70/2007).
S kadrovskim načrtom je prikazano dejansko stanje zaposlenosti na dan 31.12.2008 na
delovnih mestih, ki so bila vzpostavljena v letu 2007. V skladu z delovnim področjem občinske
uprave pa je za obdobje dveh let (2009 in 2010) določeno predvideno ciljno stanje zaposlenosti
po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene
zaposlitve za določen čas ali morebitne zaposlitve pripravnikov.
V pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
je predvidenih pet delovnih mest, župan in podžupan. Za opravljanje nalog občinske uprave je
predvideno eno mesto višjega upravnega delavca, to je tajnika občinske uprave, dve mesti
upravnih delavcev in sicer VII. stopnje in dve mesti strokovno tehničnih delavcev V. in VI.
stopnje.
V tem trenutku je dejansko zasedenih štiri delovnih mest in sicer delovno mesto projektnega
sodelavca, sodelavca za javna naročila, svetovalko za splošne in pravne zadeve ter družbene
dejavnosti in turizem ter svetovalko za proračun in splošne zadeve.
Prav tako je zasedeno delovno mesto župana in podžupana, ki pa svojo funkcijo opravljata
nepoklicno in za svojo funkcijo prejemata sejnine.
V prihodnjem letu ne načrtujemo sprememb števila zaposlenih.
Predlog kadrovskega načrta za leto 2009 je v skladu s predlogom proračuna Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah. Z njim se bodo lahko izvajale najpomembnejše in prioritetne naloge občine. Prav
tako pa tudi naloge s področja družbenih dejavnosti, obrambe, načrtovanja in urejanja prostora
itd.

9. PROGRAM NAKUPA IN PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA
V OBČINI SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

PROGRAM NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA ZA OBČINO SV. JURIJ V
SLOV. GORICAH ZA LETO 2009
Stvarno
Parcelna
k.o.
Površina
Cena
Vrednost
premoženje
številka
v m2
(m2)
v€
zemljišče
583
Jurovski Dol
1.100
20,14
22.154
skupaj
22.154
PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH
Stvarno
Parcelna
k.o.
Površina v
Cena
Vrednost
premoženje
številka
m2
(m2)
v€
zemljišče
9/5
Jurovski Dol
1.650
15,00
24.750
zemljišče
6
Jurovski Dol
1.200
15,00
18.000
skupaj
42.750

10.NAČRT NABAV ZA LETO 2009
Neposredni uporabnik

Znesek v €

JAVNA UPRAVA (občinska uprava in
občinski organi)
4202
420200
420201
420204

Nakup opreme
Nakup pisarniškega pohištva
Nakup pisarniške opreme
Nakup računalniške in programske opreme

3.700
500
500
2.700

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom Zakona o javnih financah zajema osnovna
sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. 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 eno leto, medtem ko načrt razvojnih programov prikazuje
sklope teh postavk še za prihodnja leta.

