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1. UVOD K DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2021 

 
 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na predlog župana na svoji 14. redni seji, 
dne 17.12.2020, sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021 in 
s tem omogočil nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu 2021. Odlok o 
proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021 je objavljen v Medobčinskem 
uradnem vestniku št. 33/2020. Dne 15.04.2021 je občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 16. redni seji sprejel Rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, 9/2021). 
 
V nadaljevanju predlagamo občinskemu svetu v sprejem odloka o rebalansu proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021. Predlagane spremembe in dopolnitve 
predstavljajo drugi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021. 
 
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom in 
omogoča ponovno uravnovešenje med prejemki in izdatki proračuna. 
 
Na podlagi dosedanje in pričakovane realizacije, se s predlaganim rebalansom proračuna 
za leto 2021 povečajo načrtovani prihodki za 4,26 % oz. 108.750 €. Spremembe so 
podrobneje razvidne iz splošnega dela proračuna. 
 
Na drugi strani se s predlaganim rebalansom povečajo tudi načrtovani odhodki, prav tako  
v višini 108.750 €, kar predstavlja 3,58 % glede na veljavni proračun. 
 
Med odhodke proračuna smo vključili nove proračunske postavke:  

- 400624 Regijski projekt »Invest Podravje – Slovenija«: 852 € 

- 400625 SOU Maribor – Skupna služba urejanja prostora: 1.441 € 

- 401103 Vzdrževanje učnega čebelnjaka: 700 € 

- 401621 Stroški lokacijskih preveritev: 3.000 € 

- 401930 OŠ J. Hudalesa – energetski pregled objekta: 8.016 € 

- 410607 Ureditev nadstreška na parkirišču pri RO: 7.500 € 

 

V skladu s spremembami in dopolnitvami Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021, v rebalansu proračuna povečujemo 
načrtovane odhodke za nakup zemljišč, dodatno pa zagotavljamo tudi sredstva za vlaganje 
v cestno infrastrukturo – investicijsko in redno vzdrževanje občinskih cest in javnih poti. 
Podrobnejša razčlenitev sprememb odhodkov proračuna je razvidna iz posebnega dela 
proračuna in obrazložitvah le-tega. 
 
Tabelarni deli proračuna so sestavljeni iz splošnega in posebnega dela proračuna in načrta 
razvojnih programov. V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani stolpci v 
sledečem vrstnem redu: 
- stolpec 1: sprejeti proračun za leto 2021 



 

- stolpec 2: veljavni proračun – sprejeti proračun za leto 2021, vključno z medletnimi 
prerazporeditvami župana 

- stolpec 3: predlog rebalansa 2021-2 
 

V zadnjih dveh stolpcih je prikazan indeks spremembe rebalansa glede na sprejeti 
proračun in glede na veljavni proračun za leto 2021. 
 
S predlaganim rebalansom se bo spremenila bilanca prihodkov in odhodkov v primerjavi 
s sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2021. Podrobnejše razlike so razvidne iz 
posebnega dela proračuna.  
 
S predlaganim rebalansom se uskladi tudi načrt razvojnih programov. 
 
Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim  rebalansom proračuna za leto 
2021 nespremenjen.  
 
Prav tako ostaja s predlaganim rebalansom proračuna nespremenjen račun financiranja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2021 
 

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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni 
vestnik 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na  18.  redni seji, dne 
07.10.2021 sprejel 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH 
GORICAH ZA LETO 2021 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021  (Medobčinski uradni 
vestnik št. 33/20) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov  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) 2.663.769 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.227.129 

70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.881.039 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.679.259 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 160.180 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 41.600 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 346.090 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  70.588 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500 

712   DENARNE KAZNI  8.800 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 78.500 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 185.702 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 145.100 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 55.100 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  
PREMOŽENJA 

90.000 

73     PREJETE DONACIJE (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0 



 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI     291.540 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

251.540 

741  
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU  

40.000 

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.150.067 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 900.942 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 210.108 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 33.837 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  634.522 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 2.100 

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 20.375 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 779.336 

410   SUBVENCIJE 1.500 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 483.888 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 46.628 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  247.320 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.405.825 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.405.825 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 63.964 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 39.300 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 24.664  

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

-486.298 

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) 0 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 64.620 



 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  64.620 

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

-550.918 

 X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.) -64.620 

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.-X.-IX) 486.298 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   
PRETEKLEGA LETA 

550.918 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE  IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 

 0 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov 
po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna 
je načrt razvojnih programov. 
 

2. člen 
 
11. člen (obseg zadolževanja občine) se črta. 
 
Dosedanji dvanajsti in trinajsti člen postanejo enajsti in dvanajsti člen. 
 

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

3. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Številka: 410-13/2021                                               Župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 
Datum: 07.10.2021                                                                 Peter Škrlec 
 
 
 
 
 
  



 

3. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 2021-2 
 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2021-2 
 
Podrobnejši pregled sprememb predlaganega rebalansa je razviden iz posebnega dela 
proračuna. V nadaljevanju podajamo obrazložitve večjih sprememb. 
 

I . SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov    

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI               2.663.769 

Načrtovani prihodki se z rebalansom povečajo za 4,26 % oz. 108.750 €. 
 

70 - DAVČNI PRIHODKI                                                                  1.881.039 

Davčni prihodki se z rebalansom povečajo za 1,09 % oz. 20.350 €. Glede na dosedanjo 
realizacijo, ki presega načrtovane prihodke, z rebalansom povečujemo prihodke iz naslova 
davkov na dediščine in darila. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI                                                               346.090 

Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 15,32 %. Z rebalansom glede na dosedanjo 
in pričakovano realizacijo proračuna, povečujemo prihodke od premoženja za 16.988 € 
(najemnine za stanovanja, najemnine za vodovodno infrastrukturo in prihodki od 
nadomestila za dodelitev služnostne pravice). Z rebalansom povečujemo tudi prihodke iz 
naslova upravnih taks in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

S predlaganim rebalansom za 14,49 % oz. 23.500 € povečujemo druge nedavčne prihodke. 
Medtem, ko znižujemo prihodke od refundacij družinskega pomočnika za 1000 €, na drugi 
strani načrtujemo 3.000 € prihodkov iz naslova nadomestil stroškov lokacijske preveritve 
in zaradi povečanja števila uporabnikov storitve pomoči na domu, višje prispevke 
upravičencev za ta namen. Na podlagi dosedanje realizacije, povečujemo tudi prihodke iz 
naslova komunalnega prispevka, in sicer za 20.000 €. 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI                                                              145.100  

Kapitalski prihodki se z rebalansom povišajo za  39.880 € oz. 37,90 %. Povečanje se nanaša 
na povečanje načrtovanih prihodkov od prodaje stanovanj ter prihodkov od prodaje 
kmetijskih zemljišč (menjalna pogodba z Župnijo Sv. Jurij v Slov. goricah). 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI                                                            291.540 

Transferne prihodke iz državnega proračuna smo povečali za 2.532 € oz. 0,88 %. Na 
podlagi dejanskih podatkov glede prihodnje realizacije, smo za 300 € povečali načrtovane 



 

prihodke iz naslova požarne takse. Na podlagi realizacije, smo zmanjšali prihodke iz 
naslova skupne občinske uprave. Prav tako smo zmanjšali načrtovane prihodke za 
sofinanciranje javnih del in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo. V proračun pa smo dodatno vključili prohodke iz proračunskega sklada za 
gozdove in druga prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo -  COVID-19. 
 

 

 
 

 

 

4 – ODHODKI                                                3.150.067 

 
Načrtovani odhodki se z rebalansom povečajo za 3,58 % oz. 108.750 €. 
 

40 - TEKOČI ODHODKI                                                                      900.942 

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                            210.108 
V okviru te skupine se odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim s predlaganim 
rebalansom zvišajo za 1,11 % . Povišanje je v glavnem posledica izplačila dodatkov za delo 
v posebnih pogojih (Covid-19), kar je refundirano iz državnega proračuna. 
 

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                          33.837 
Prav tako se posledično ne spreminjajo prispevki delodajalcev za socialno varnost. 
 

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                                         634.522 
V okviru te skupine se odhodki povišajo za 9,32 %.  
 



 

403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                                                      2.100 
V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom ne spreminjajo. 
 

409 – REZERVE                                                                                                       20.375 
Z rebalansom se v okviru te skupine odhodki ne spreminjajo. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI                                                                    779.346 

410 – SUBVENCIJE                                                                                                1.500 

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom ne spreminjajo.  
 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                     483.888 

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom znižujejo za 13.011 €. 
 

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM                                 46.628 
V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom povečujejo za 3,09 %. 
 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                                   247.320 

Z rebalansom se drugi tekoči domači transferi povečajo za  8,10 %. Povečanje se nanaša 
predvsem na SOU Maribor – Skupna služba varstva okolja. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI                                                        1.405.825 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                                 1.405.825 

Sredstva za gradnjo osnovnih sredstev se v rebalansu povečajo za 2,12 %, kar je v glavnem 
posledica povečanja načrtovanih odhodkov investicije v cestno infrastrukturo in 
infrastrukturo za ustvarjanje pogojev za stanovanjsko komunalno dejavnost. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                     63.964  

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM            39.300 
V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom povečajo za 5.300 €. Povečajo 
se sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav in požarne takse. 
 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         24.644 
V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom povečajo za 9.007 €. Gre za 
investicijske transfere v JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

 



 

 
 

C - Račun financiranja                         

5 - RAČUN FINANCIRANJA       

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

50 - ZADOLŽEVANJE                                                                                 0 

500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                                                             0 

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanja 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA                                                                  64.620 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                                                         64.620 

Višine odplačil kreditov z rebalansom ne spreminjamo. Odplačilo domačega dolga 
predstavlja: 
- 27.113 € dolgoročnega kredita, Unicredit banka Slovenija d.d., po pogodbi št. 

K755/2009 
- 18.207 € dolgoročnega kredita, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, po 

pogodbi št. C2130-16G300141 (2016-2017) in 
- 19.300 € dolgoročnega kredita, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, po 

pogodbi št. C2130-16G300141 (2018-2019).   
 
 
 
 
 
 



 

 

6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 
2021-2 

 

Spremembe odhodkov po proračunskih uporabnikih:      
 

30 - ŽUPAN                                             51.367  

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika župan, se glede na veljavni 
proračun z rebalansom proračuna za leto 2021 zvišujejo za 8,46 % oz. 4.007 €. 
 
300101 – Stroški dela župana – nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije  21.545                                                 
Na podlagi sprejetega Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, pripada tudi 
nepoklicnim županom v času razglašene epidemije COVID-19 dodatek za nevarnost in 
posebne obremenitve. V ta namen smo z rebalansom v proračun vključili ta odhodek. 
Dodatek je refundiran iz državnega proračuna. 
 
300104 – Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana                                        8.069                                                 
Na podlagi sprejetega Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, pripada tudi 
nepoklicnim podžupanom v času razglašene epidemije COVID-19 dodatek za nevarnost in 
posebne obremenitve. V ta namen smo z rebalansom v proračun vključili ta odhodek. 
Dodatek je refundiran iz državnega proračuna. 
 
300105 – Obveščanje javnosti o dogodkih – radio, časopis, tv                                     9.640                                                 
Na podlagi znane realizacije, v ta namen povečujemo sredstva za 640 €. 
 
300402 – Sprejem odličnjakov pri županu                                                                             876                                                 
Na podlagi znane realizacije, znižujemo načrtovana sredstva za 125 €. 
 

40 - OBČINSKA UPRAVA                     1.886.025  

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika: občinska uprava, se glede na 
veljavni proračun 2021 z rebalansom proračuna za leto 2021 zvišujejo za 4,33 % oz.  
78.317 €. 
 
400403 – Tekoče vzdrževanje objekta – Jurovski Dol 73                                                   90 
Ker objekt z zemljiščem na naslovu Jurovski Dol 73 (»Frasovina«) ni več naš, z rebalansom 
stroške vzdrževanja znižujemo na dosedanjo realizacijo. 
 
400617 – Sofinanciranje javnih del: CSD Maribor                                   950 
Z rebalansom se na podlagi podpisane pogodbe s CSD Maribor višina sredstev povečuje 
za 750 €. 
 



 

400624 – Regijski projekt »Invest Podravje – Slovenija«                                   852 
Cilj projekta, ki bo potekal v okviru RRA Podravje, je vzpostavitev regijskega 
sodelovanja/sistema pri privabljanju investitorjev, ki zajema razvoj investicijskih 
priložnosti in celovito informiranje o investicijskih priložnostih v Podravju ter njihova 
promocija na ustreznih kanalih oz. sejmih. 
 
400601 – Stroški dela občinske uprave                                                   183.577 
Z rebalansom povečujemo stroške dela občinske uprave za 3.167 €. Stroški se povečajo 
predvsem zaradi izplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih v času razglašene 
epidemije Covid-19. Sredstva so refundirana iz državnega proračuna. 
 
400625 – SOU Maribor – Skupna služba urejanja prostora                                            1.441 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je podpisala sklep o pristopu k skupnemu opravljanju 
naloge skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne občinske uprave Maribor. Naloge 
Skupne službe urejanja prostora so: strokovno svetovanje v zadevah urejanja prostora, 
skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine, skrb za koordinacijo priprave 
prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, izvajanje nalog v 
postopkih lokacijske preveritve, priprava urbanističnih mnenj in stališč… 
 
400612 – Vzdrževanje službenega avtomobila – Citroen Berlingo                               2.123 
Na podlagi dejanske realizacije usklajujemo stroške zavarovalnih premij in pristojbin za 
registracijo vozila. 
 
400702 – Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart                                                                    6.281 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart z rebalansom povečujemo za 1.398 €.  
 
400703 – Požarna taksa – PGD Sveti Jurij                                                                                 4.300 
Na podlagi lanske realizacije in predvidenih odhodkov, stroške povečujemo za 300 €. 
 
401103 – Vzdrževanje učnega čebelnjaka                                                                             700 
V proračun dodajamo novo postavko z zagotovljenimi sredstvi za redno vzdrževanje 
učnega čebelnjaka pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

 
401301 – Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina-Lenart-Zg. 
Senarska 16.800 

Z rebalansom razširjamo poimenovanje proračunske postavke – Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske gorice – Jarenina-Lenart-Zg. Senarska. Prav tako povečujemo 
sredstva za koordinacijo projekta in projektne dokumentacije, skupaj za 4.592 €.  

 
401410 – E-točka – kulturni dom 1.100 

Zaradi okvare, načrtujemo nakup nove antene wifi z montažo v vrednosti 350 €. 

 
401504 - Sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav 13.000 

Na podlagi dosedanje realizacije in že prejetih vlog, povečujemo sredstva za 
sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav za 5.000 €. 

 



 

401621 – Stroški lokacijskih preveritev 3.000 

Lokacijsko preveritev se lahko izvede na podlagi posameznih potreb v prostoru zaradi 
manjše spremembe izvedbene regulacije prostora in sicer na podlagi pobude investitorja 
zaradi prilagoditve in določanja natančne oblike ter obsega območja stavbnega zemljišča 
na posamični poselitvi, zaradi dopustitve individualnega odstopanja od prostorskih 
izvedbenih pogojev ali zaradi omogočanja začasne rabe prostora. V rebalans dodajamo 
proračunsko postavko stroškov lokacijske preveritve. 

 
401620 – Jurovski Dol 73 – rušitev objekta 48.430 

Projekt rušitve objekta na naslovu Jurovski Dol 73 je zaključen. Z rebalansom znižujemo 
načrtovana sredstva za 19.570 €, glede na realizacijo. 
 
401610 – Nakup zemljišč                                                                                                   134.000 
Z rebalansom za 49.000 € zvišujemo načrtovane stroške nakupa zemljišč.  
 
401819 – Športni park – obnova travnatega nogometnega igrišča                               106.708 
Z rebalansom dodatno zagotavljamo 5.000 € sredstev za ta projekt. 
 
401920 – Izvajanje dodatne strokovne pomoči – vrtec                                                   2.500 

Na podlagi pridobljenih podatkov o otrocih, ki v šolskem letu 2021/2022 potrebujejo 
dodatno strokovno pomoč v vrtcu, z rebalansom dodatno zagotavljamo 1.500 € sredstev. 
 
401922 – Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu                                  5.923 

V veljavnem proračunu imamo zagotovljenih 2.000 € sredstev za investicijsko vzdrževanje 
vrtca. Poleti je bilo zaradi vročine v igralnicah izjemno vroče in za otroke zelo neprijetno. 
Tako smo se odločili za nakup 5 klimatskih naprav za hlajenje vrtčevskih igralnic in s tem 
omogočili prijetne pogoje za bivanje otrok v vrtcu. 
 
401914 –  OŠ J. Hudalesa - investicijsko vzdrževalna dela in nabava opreme        15.000                               
Sredstva v rebalansu povečujemo zaradi sanacije fasade – slikopleskarska dela na starem 
delu šole. 

 

401929 – Čista zelena dolina – pisana kulturna dediščina                                           51.132 

Za projekt, ki zajema sanacijo in barvanje fasade starega dela šole, obnovo stopnišča, 
prostor za zabojnike za smeti, izvedbo naravoslovnega dneva, dodatno zagotavljamo 
1.416 € sredstev. 
 
401930 – OŠ J. Hudalesa – energetski pregled objekta                                                  8.016 

Za potrebe dograditve vrtca in prostorov osnovne šole, potrebujemo bolj učinkoviti sitem 
ogrevanja. V ta namen načrtujemo naročilo energetskega pregleda objekta, analizo 
dejanskega stanja in upravljanja z energijo z izdelavo nabora ukrepov učinkovite rabe 
energije z izračunom stroškov naložbe, prihrankov ter vračilni rok za vsak ukrep. 
 



 

401901 – Regresiranje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa                                          65.489 

Na podlagi nekoliko nižje realizacije v preteklem šolskem letu, kar je posledica epidemije 
COVID-19, znižujemo stroške šolskih prevozov za 2.511 €. 
 
401902 – Regresiranje šolskih prevozov – prilagojeni programi  

Stroški šolskih prevozov za šole s prilagojenimi programi se v šolskem letu 2021/22 se 
nekoliko povečujejo, zato z rebalansom dodatno zagotavljamo 500 € sredstev. 
 
402010 – Pomoč na domu (Dom Danice Vogrinec)                                                               28.600 
Z rebalansom dodatno zagotavljamo 4.700 € sredstev za izvajanje programa pomoči na 
domu, ki ga za občino izvaja Dom Danice Vogrinec. Povečanje je posledica vključitve novih 
uporabnikov (občanov) v storitev pomoči na domu. V mesecu avgustu je bilo  v ta program 
vključenih 13 uporabnikov, izvedenih jim je bilo 180 ur storitve. 

 

41 - REŽIJSKI OBRAT                                1.174.576 

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika: režijski obrat, se glede na 
veljavni proračun 2021 z rebalansom proračuna za leto 2021 zvišujejo za 2,30 % oz.  
26.426 €. 
 

410601– Stroški dela za režijski obrat                                                                               34.476                                   
Z rebalansom povečujemo stroške dela režijskega obrata za 779 €. Stroški se povečajo 
predvsem zaradi izplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih v času razglašene 
epidemije Covid-19. Sredstva so refundirana iz državnega proračuna. 
 
410607 – Ureditev nadstreška na parkirišču pri RO                                                         7.500                          
Do konca leta načrtujemo ureditev nadstreška na parkirišču pri objektu režijskega obrata. 
 
411002 – Program javna dela: stroški dela                                                                      24.768                          
Zaradi dolgotrajnega bolniškega staleža, imamo trenutno aktivnega le enega udeleženca 
programa javnih del. Načrtovana sredstva se zato z rebalansom znižujejo za 5.074 €. 
 
411101 – Vzdrževanje gozdnih cest                                                                                     2.053                           
Sredstva se z rebalansom povečajo za 53 €. V letu 2021 smo uredili gozdno cesto Knuplež 
in gozdno cesto Rotman. 
 
411304 – Vzdrževanje občinskih cest – koncesija                                                        110.000                                                                                  
Sredstva se z rebalansom povečajo za 40.000 €. Sredstva v višini 30.000 € smo 
prerazporedili iz proračunske postavke 411349 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest. 
 
411305 – Vzdrževanje javnih poti, občinskih cest                                                        73.000                                                                                  
Sredstva se z rebalansom povečajo za 10.000 €.  
 
411347– Košnja trave ob cestah - koncesija                                                                   17.000                                                                                  
Na podlagi dosedanje realizacije, sredstva za košnjo trave ob cestah z rebalansom 
povečujemo za 2.000 €. 



 

 
411351 Rekonstrukcija občinskih cest IV. faza                                                             236.929 
Na podlagi dveh podpisanih aneksov, sredstva za ta projekt povečujemo za 3.129 €. 
 
411366 Ureditev prometne varnosti v centru Jurovskega Dola                                 25.000 
Projekt je zaključen. V skladu z realizacijo, z rebalansom znižujemo sredstva za 3.064 €. 
 
411308 Javna razsvetljava                                                                                                   34.360 
Sredstva se z rebalansom povečujejo za 6 €, kar predstavlja stroške zavarovalnih premij. 
 
411603 Vzdrževanje vodovoda, vodarina                                                                        47.857 
Sredstva se z rebalansom povečujejo za 97 €, kar je posledica višjih stroškov imisijskega 
monitoringa in poštnih storitev. 
 
411801 Vzdrževanje športnih objektov in opreme                                                        19.311 
Z rebalansom dodatno zgotavljamo 1.000 € za tekoče vzdrževanje športnih objektov. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

V nadaljevanju so obrazložene spremembe načrta razvojnih programov, v drugem 
rebalansu proračuna za leto 2021. 

 
OBČINSKA UPRAVA 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB210-09-0004 – Oprema za protipožarno varnost 

Namen in cilj 
Na podlagi lanske realizacije in na podlagi pričakovane letošnje realizaciji, smo povečali 
načrtovana sredstva za 300 €. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB210-18-0002 – Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice: Jarenina-Lenart-
Zg. Senarska 

Namen in cilj 
Dodatno smo zagotovili  4.592 € sredstev. Projekt se bo izvajal še v letih 2022 in 2023. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

OB210-09-0019 – Sofinanciranje izgradnje individualnih MČN 
Namen in cilj 
Dodatno smo zagotovili  5.000 € sredstev.  
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

OB210-21-0001 – Jurovski Dol 73 – rušitev objekta 
Namen in cilj 
Na podlagi že realiziranega projekta, smo sredstva za projekt znižali za 19.570 € 
 
Stanje projekta: zaključen. 
 

16069002 Nakup zemljišč  

OB210-09-0020 – Nakup zemljišč 
Namen in cilj 
Na podlagi Načrta za razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine, zvišujemo 
načrtovane stroške za nakup zemljišč za 49.000 €. 
 



 

Stanje projekta: v izvajanju. 
 

18059001 Programi športa  

OB210-19-00151 – Športni park – obnova nogometnega igrišča 
Namen in cilj 
V rebalans proračuna za leto 2021 smo dodatno zagotovili 5.000 € sredstev za obnovo 
nogometnega igrišča v Športnem parku v Jurovskem Dolu. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 

19029001 Vrtci  

OB210-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje - vrtec 
Namen in cilj 
Zaradi nujnosti nakupa klimatskih naprav za vse igralnice v vrtcu, smo z rebalansom 
proračuna dodatno zagotovili 3.923 €. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 
OB210-20-0004 – Dozidava vrtca pri OŠ Jožeta Hudalesa 
Namen in cilj 
 V letu 2021 se NRP ne spreminja. Nato pa je investicija vnesena v NRP na podlagi DIIPa, 
in sicer v letih 2022 do 2024, v skupni vrednosti 1.031.060 €, od katerih so sofinancerska 
sredstva iz državnega proračuna 703.152 €, lastna sredstva pa 299.907 €. 
 
Stanje projekta: v pripravi. 
 

19039001 Osnovno šolstvo  

OB210-09-0021 – OŠ J. Hudalesa – investicijsko vzdrževalna dela 
Namen in cilj 
V rebalans proračuna za leto 2021 smo dodatno zagotovili 5.000 € sredstev za investicijsko 
vzdrževalna dela na starem delu šole. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 
OB210-20-0005 – Čista zelena dolina – pisana kulturna dediščina 
Namen in cilj 
V rebalans proračuna za leto 2021 smo za projekt »Čista zelena dolina – pisana kulturna 
dediščina« dodatno zagotovili 1.416 €. Projekt se bo izvajal v letu 2021 in zaključil z 
nakazilom sofinancerskih deležev v letu 2022. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 

 

REŽIJSKI OBRAT 



 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU  

OB210-21-0002 – Ureditev nadstreška na parkirišču pri RO 
 
Namen in cilj 
Cilj projekta je ureditev nadstreška na parkirišču pri objektu režijskega obrata Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah. 
 
Stanje projekta: v pripravi. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB210-19-0008 – Rekonstrukcija občinskih cest IV. faza 
 
Namen in cilj 
Za projekt, ki je v izvajanju od leta 2020, smo z rebalansom zagotovili dodatno 3.129 EUR. 
 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

OB210-18-0004 – Ureditev prometne varnosti v centru Jurovskega Dola 
 
Namen in cilj 
Za projekt, ki je bil v prvi polovici leta zaključen, znižujemo sredstva za leto 2021 za       
3.064 € v skladu z že znano realizacijo. 
 
Stanje projekta:  zaključen. 
 

 


