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Na podlagi 63. Člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 
110/11-ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS št. 
45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji, dne 
_________ sprejel 
 
 

S K L E P 
 

 
I. 

 
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se je seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 v  obdobju od 1.1.2016 do 
30.6.2016 . 
 

II.  
 

Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 410-0004/2016 
Datum: _______________ 
 
 
 
 
                   Župan  
        Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
                Miroslav PETROVIČ 
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POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE 
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2016 

 
UVOD 
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11-UPB in 110/11-
ZD/U12) je župan občine dolžan občinskemu svetu  poročati o izvrševanju proračuna v 
prvem polletju tekočega leta.  
 
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016 je podlaga za pripravo 
morebitnega  rebalansa proračuna za leto 2016  in morebitnih dopolnitev in sprememb 
proračuna za leto 2017. 
 
Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 je bil sprejeti na 10. redni seji 
občinskega sveta, dne 16.12.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2015, 
dne 26.12.2015. Dopolnjen in spremenjen je bil na 14. redni seji občinskega sveta, 
dne 29.06.2016, objavljen v Uradnem listu RS št. 48/2016, dne 04.07.2016.  
 
Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 
smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2016 
in oceno javnofinančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem  proračuna v 
obliki navodil. 
 
Sprejeti proračun (I. rebalans proračuna občine) za leto 2016 predvideva skupne 
prihodke in prejemke v višini 4,528.596, in sicer: 

• Skupne prihodke          4.528.596 EUR 
• Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev         0 EUR 
• Zadolževanje           200.000 EUR 
• Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015       341.735 EUR 

in odhodki ter izdatki v višini 7,531.660 EUR, in sicer: 
• Skupni odhodki        4.967.701 EUR 
• Odplačilo domačega dolga           40.000 EUR. 

 
V obdobju januar – junij 2016 se je proračun občine izvrševal skladno z veljavno 
zakonodajo. V času izvrševanja proračuna so nastale okoliščine, ki so povzročile, da 
je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili z rebalansom proračuna ter s 
prerazporeditvami in črpanjem sredstev iz naslova splošne proračunske rezervacije.  
 
Poročilo vsebuje: 
1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 01.01.2016 do 

30.06.2016, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca 
leta; 

2. Podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz 
proračuna preteklega leta, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi 
neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, 
izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova 
poroštev; 

3. Razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom; 
4. Predlog potrebnih ukrepov. 
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1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV  IN ODHODKOV ZA 
OBDOBJE 1.1.2016 – 30.6.2016, PRESEŽKU ALI 
PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENI REALIZACIJE 
DO KONCA LETA  

 
Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar 
pomeni, da so pod prejemke vključeni vsi prihodki, ki so bili plačani v obdobju od 
1.1.2016 do 30.06.2016 in prav tako med odhodke izkazani vsi odhodki, ki so bili 
plačani v tem obdobju. 

I.  SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

7 - PRIHODKI 1.384.689 

V obdobju od januarja do konca junija 2016 je bilo v občinski proračun vplačanih 
1,384.689 EUR prihodkov, kar predstavlja 50,3 % planiranih sredstev.  
 

70 - DAVČNI PRIHODKI 968.226 

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki 
jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so 
določeni s posebnimi predpisi. 
 
V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na 
premoženje (konto 703) ter Domače davke na blago in storitve (konto 704).  
 
Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 968.226 EUR, kar predstavlja 
50,3 % predvidenih sredstev. Pretežni del davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki 
je bila vplačana v prvem polletju leta 2016, v  višini 857.714 EUR, kar predstavlja 50,0 
% planiranih sredstev. Ostali del prihodkov predstavljajo Davek na premoženje, ki je 
bil v prvem polletju realiziran v višini 77.463 EUR oziroma 53,0 % planiranih sredstev 
ter Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 36.009 EUR oziroma 
55,2 % planiranih sredstev leta 2016. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 133.535 

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in 
nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.  

Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim 
premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij). 

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo 
odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne 
uprave.  

Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in 
fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih. 
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V to skupino odhodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse 
vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova 
opravljanja lastne dejavnosti. 

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od 
premoženja (konto 710),  Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712) in 
Drugi nedavčni prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne 
porabe in predstavljajo lastne prihodke občine.  

 
Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju leta 2016 doseženi v višini 133.535 EUR, kar 
predstavlja 68,8 % planiranih sredstev. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in 
dohodki od premoženja v prvem polletju leta 2016 znašajo 60.083 EUR oziroma  52,5 
% planiranega, taks in pristojbin je bilo vplačanih 2.561 EUR oziroma 78,2 % 
planiranega, globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 1.951 EUR 
oziroma 85,9 % planiranega in drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 68.940 
EUR oziroma 93,0 % planiranega za leto 2016.  
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 0 

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in  obsegajo prihodke od prodaje 
realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, 
zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk). 
 
Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev smo planirali na 
podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016. Ti prihodki obsegajo prihodke od prodaje 
zemljišč in objektov v naselju Stanetinci, Kupetincih in na Stari Gori ter nezazidanih 
stavbnih zemljišč v naselju Sveti Jurij ob Ščavnici,  Rožički Vrh in Žihlava.  

V prvem polletju leta 2016 še ni bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnin  Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, zato kapitalski prihodki še niso  bili 
realizirani.  
 

73 - PREJETE DONACIJE 2.500 

Prejete donacije izkazujemo na kontih skupine 73 in obsegajo tiste tekoče in 
kapitalske prihodke, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila 
sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov, torej od domačih pravnih oseb ali domačih 
fizičnih oseb, ali tujine. Prejeta donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih 
sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja ter sredstva za 
posamezne namene, za katera se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih 
pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabijo.   

V prvem polletju leta 2016 smo prejeli donacijo Pomurskih lekarn v višini 2.500 EUR 
za nabavo defibliratorja. 
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI 280.427 

Transferne prihodke izkazujemo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa 
sredstva, ki so prejeta iz drugih javno finančnih  institucij , to je iz državnega 
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih 
javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstnih prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, 
pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. 
V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (konto 
740) in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
(konto 741). 

 
Transferni prihodki smo dosegli v višini 280.427 EUR, kar predstavlja 11,0 % 
planiranih sredstev. Med tekočimi transfernimi prihodki države predstavlja finančna 
izravnava, ki je bila v prvem polletju leta 2016 realizirana v višini 74.844 EUR, glavni 
vir. Sredstva iz tega naslova prejmejo občine, ki v posameznem proračunskem letu s 
prihodkom iz dohodnine ne more financirati svoje primerne porabe. V prvem polletju 
leta 2016 so bili delno še realizirani naslednji transferni  prihodki: 

• Ministrstvo za okolje in kmetijstvo –      36.261 EUR 
vodooskrba Pomurja, sistem C  

• Ministrstvo za obrambo – požarna taksa       2.915 EUR 
• Ministrstvo za delo – Vračilo sredstev za družin. pomočnika   16.598 EUR 
• Služba vlade RS – Sofinanciranje skupnih občinskih uprav     6.948 EUR 
• Služba vlade RS – Sofinanciranje skupne OU-Notranja revizija    1.068 EUR 
• Sofinanciranje programa JD Zavoda RS za zaposlovanje     9.740 EUR 
• Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev             132.053 EUR 

Proračuna EU iz kohezije – vodooskrba Pomurja, sistem C. 
 
Nerealizirani so naslednji transferni prihodki:  

• Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – 23. a členi, 
• Ministrstva za kmetijstvo, ukrep 322, izgradnja širokopasovnih omrežij, 
• Proračun RS, Program CLLD-ureditev učnih poti, 
• Proračun RS, Program CLLD-okoljska ureditev Blaguškega jezera, 
• Proračun RS, Program CLLD-ureditev spominske sobe dr. Antona Korošca, 
• Republika Slovenija, MGRT -  23. člen – povratna sredstva, 
• Javni razpis Interreg SI-HR-počivališče za avtodome, 
• Ministrstvo za kmetijstvo – gozdne ceste. 

 
Na drugih postavkah na prihodkovni strani ne beležimo bistvenih odstopanj, razen pri 
prihodkih iz naslova taks in pristojbin, kjer pričakujemo, da se bodo do konca leta 
povečali iz planiranih 2.265 EUR  na 3.600 EUR ter pri prihodkih od glob in drugih 
denarnih kazni, kjer pričakujemo, da se bodo do konca leta povečali iz 2.270 EUR na 
3.900 EUR.  
 
Do konca leta 2016 so vprašljivi prihodki iz naslova sofinanciranja  izvedbe projektov 
in sicer projekt izgradnje širokopasovnega omrežja, projekt ureditev učnih poti, 
okoljska ureditev Blaguškega jezera, ureditev spominske sobe dr. Antona Korošca ter 
projekt Pomurski socialni inkubator.    Realizacija projektov je odvisna od tega, ali 
bodo za navedene projekte izvedeni javni razpisi za sofinanciranje.  
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4 - ODHODKI 1.033.049 

Proračunski odhodki so bili s I. rebalansom proračuna za leto 2016 planirani v višini 
5.374.114 EUR. Doseženi do konca junija 2016 so v višini 1.033.049 EUR, kar 
predstavlja 19,2 %  planiranega. 
 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 312.833  

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov: 
- Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi 

stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za 
nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim). 

- Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste 
obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. 

- Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo 
blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in 
energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki 
za najemnine in zakupnine . Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, 
vrednost pod 500 EUR. 

- Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z 
izplačili občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo  izplačila županu, svetnikom, 
članom odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so 
pokroviteljstvo župana, reprezentanca, dnevnice in stroški prevoza občinskih 
funkcionarjev, stroški uradnih objav, strokovna ekskurzija, snemanje sej 
občinskega svet, … 

- Plačilo obresti in  
- Sredstva izločena v rezerve. 
 
V obdobju od januarja do konca junija 2016 je bilo porabljenih 312.833 EUR tekočih 
odhodkov, kar predstavlja 40,3 % realizacijo plana. Porabljeni so bili za naslednje 
namene: 

• Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 100.746 EUR, kar znaša 47,6 % plana, 
• Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 15.072 EUR oz. 46,1 % 

plana, 
• Izdatki za blago in storitve v višini 186.682 EUR oz. 38,3 % plana, 
• Plačilo domačih obresti v višini 4.689 EUR oz. 31,3 %, 
• Rezerve v višini 5.644 EUR oz. 19,1 % plana. 

 
Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobneje obrazloženi v posebnem delu 
proračuna. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 458.453 

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od 
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga 
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.  
Ti odhodki obsegajo: 
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- Subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali 
privatnim podjetjem,finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem 

- transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, 
namenjena za tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom , 

- transfere neprofitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne 
institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno 
oziroma javno koristno, 

- tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vse 
sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter 
sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi 
izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim 
izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna ter tekoči transferi v tujino. 

 
Za tekoče transfere je bilo porabljenih 458.453 EUR, kar predstavlja 40,9 % 
planiranega. Porabljeni so bili za naslednje namene: 

• subvencije – za subvencioniranje omrežnine JP Prlekija je bilo porabljenih 
20.258,95 EUR, vendar nam je JP Prlekija  v letu 2016 vrnilo sredstva iz 
naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS 
za področje vodooskrbe - omrežnina za leto 2015 v višini 40.668,30 EUR, tako, 
da na navedenem kontu izkazujemo stanje 0 EUR.  

• transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 293.954 EUR oz. 50,5 % 
plana, 

• transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 29.835 EUR oz. 20,8 
% plana, 

• drugi tekoči domači transferi v višini 134.664 EUR oz. 42,1 % plana. 
 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 233.036 

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, 
opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, 
študij o izvedbi projektov in projektne dokumentacije. 
 
Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 233.036 EUR, kar predstavlja 6,8 % 
plana. Ti odhodki zajemajo : 

• nakup drugih osnovnih sredstev v višini 4.178 EUR, kar predstavlja 59,7 % 
plana, 

• novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 180.413 EUR oz. 6,0 % plana, 
• investicijsko vzdrževanje in obnove, v višini 3.355 EUR, kar predstavlja 4,0 % 

plana, 
• nakup zemljišč in naravnih bogastev, v višini 10.483 EUR oz. 7,2 % plana, 
• študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring, v višini 34.607 EUR oz. 19,9 % plana.  
 
V letu  2016 smo nadaljevali z že pričetimi investicijami iz leta 2015 in sicer: 

• izgradnja vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici,           521.715 EUR 
vodooskrba Pomurja - sistem C 
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• geodetske odmere           1.464 EUR 
• odkupi zemljišč                   9.576 EUR. 

 
Do konca junija 2016 so bila namenjena sredstva za naslednje investicije: 

• nakup računalnikov in računalniške opreme         1.558 EUR 
(računalnik, program Elaborat) 

• oprema za KUS (zamenjava mešalne mize, strežni voziček)     2.620 EUR 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI 28.727 

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo 
osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje,obnove. 
 
Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki 
niso proračunski uporabniki ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom. 
 
Investicijski transferi so bili realizirani v prvem polletju v višini 28.727 EUR oz. 43,0 % 
planiranega. Ti transferi so bili nakazani naslednjim uporabnikom: 

• investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam             28.000 EUR 
ki niso proračunski uporabniki    

• investicijski transferi občinam            340 EUR 
• investicijski transferi javnim zavodom               0 EUR.  

 
Do konca junija 2016 so bila sredstva namenjena za naslednje investicijske transfere: 

• sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Bolehnečici           18.000 EUR 
• GZ Sveti Jurij ob Ščavnici – nabava gasilske opreme                      10.000 EUR 
• izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci                  387EUR 
• sanacija odlagališča Hrastje Mota                    340 EUR. 
 

Glavni razlogi za nedoseganje plana so nerealizirani investicijski odhodki. V proračunu 
leta 2016 imamo planirano izgradnjo širokopasovnih omrežij, celostno ureditev učnih 
poti, okoljsko ureditev Blaguškega jezera, postajališče za avtodome, pomurski socialni 
inkubator, rekonstrukcijo cest Kraljevci-Kočki Vrh, LC Dragotinci-Okoslavci, JP Sovjak-
Kamen in JP Biserjane-Kocuvan.  
 
Projekt Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici - sistem C – gradbena dela so zaključena. 
Sistem je potrebno vnesti v register osnovnih sredstev in ga predati JP Prlekija v 
upravljanje. 
 
Investicijsko vzdrževanje cest – komisija za gospodarske javne službe in komunalne 
zadeve  je pripravila predlog plana investicijskega vzdrževanja za leto 2016. V mesecu 
juniju je bil izveden popis del s predizmerami, v mesecu juliju bo izvedeno zbiranje 
ponudb za najugodnejšega izvajalca. Gradnja se bo izvajala v mesecu avgustu. 
  
Postavitev avtobusne postaje se predvideva v drugi polovici leta. 
 
Rekonstrukcija ceste Kraljevci – Kočki Vrh je bila izvedena. Opravljen je bil finančni 
in kvalitetni prevzem. Plačilo zapade v mesecu juliju.  
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Za rekonstrukcijo LC Dragotinci – Okoslavci je bil izdelani projekt gradnje. 
Podpisane so bile predpogodbe z lastniki o brezplačnem prenosu zemljišč. V mesecu 
avgustu bo izveden javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca del. 
 
Za rekonstrukcija JP Sovjak – Kamen je bil izdelani projekt gradnje. Podpisane so 
bile predpogodbe z lastniki o brezplačnem prenosu zemljišč. V mesecu avgustu bo 
izveden javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca del. 
 
Za rekonstrukcija JP Biserjane – Kocuvan je bil v  mesecu juniju izdelavni projekt 
gradnje. V juliju bo izvedeno zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. 
Gradnja se bo izvajala v mesecu avgustu. 
 
Ostali projekti (izgradnja širokopasovnih omrežij, celostna ureditev učnih poti, 
okoljska ureditev Blaguškega jezera, pomurski socialni inkubator) se še niso pričeli, 
ker pričakovani razpisi za sofinanciranje teh projektov, še niso bili razpisani.  
 
Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci poteka na podlagi Medobčinske 
pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga 
sofinancira 27 pomurskih občin. V letu 2016 imamo predvidenih 1.135 EUR za manjša 
investicijsko - vzdrževalna dela.  
 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0  

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta 
vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev . 
 
Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja. 
 
 

C - Račun financiranja 20.000  

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in 
zadolževanje občine. 
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov. 
 
V prvi polovici leta 2016 se občina ni dolgoročno zadolžila. 

Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. 
Ljubljana imamo v proračunu občine za leto 2016 planiranih 40.000 EUR. V prvem 
polletju leta 2016 smo za odplačilo kredita porabili 20.000 EUR, kar predstavlja 50,0 % 
planiranih sredstev. 

 
D - Sredstva na računih 
 
Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini 
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sprejetega proračuna in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse 
namene javne porabe v tekočem letu.  
 
Na dan 31.12.2015  je bilo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici 341.734,70 
EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2016.  
Na dan 30.06.2016 je bilo stanje denarnih sredstev na podračunu občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici 381.021,73 EUR.  Vezana sredstva na odpoklic smo imeli pri DBS d.d., v 
višini 300.000 EUR. 
 
Pregled prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici na dan 30.06.2015 v EUR 

Bilanca Prihodki in prejemki 
1.1.2016 - 30.6.2016 

Odhodki in izdatki 
1.1.2016 -  30.6.2016 

Prenos sredstev iz leta 2015                341.735                         0 
A – Bilanca prihodkov in odhodkov             1.384.689           1.034.338 
B – Račun financiranja terjatev in naložb                        0                         0 
C – Račun financiranja                        0                20.000 
SKUPAJ            1.726.424            1,054.338 
Povečanje sredstev na računu 
30.6.2016 

              672.086 

 
Iz tabele je razvidno, da so bili prihodki v obdobju januar – junij 2016, višji kot odhodki, 
kar je predvsem posledica še neizvedenih investicij planiranih za leto 2016.    
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II . POSEBNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 1.034.338 

01 - OBČ INSKI SVET                                 17.434  

01 - POLITIČNI SISTEM                                                                17.434 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta                                            6.153 

010101 – Sejnine občinskim svetnikom 3.055 

V prvem polletju letu 2016 smo izplačali, od planiramo 9 rednih in 2 izredni seji, 2 
redne seje občinskega sveta in 2 izredno sejo OS. V ta namen je bilo porabljenih 
5.277 EUR, kar predstavlja 42,5 % planiranega.  

010102 – Sejnine članom odborov in komisij               1.987 

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je 13 odborov in komisij . V osmih odborih in 
komisijah je pet, v eni štirje in v štirih trije člani.  V letu 2016 planiramo, da se bo 
vsaka odbor oziroma komisija sestala vsaj enkrat v letu, nekateri pa tudi večkrat. V 
tej postavki so zajete tudi sejnine članom predstavnikov občine v svetu javnih 
zavodov. Občina ima tri predstavnika v Javnem izobraževalnem zavodu OŠ Sv. 
Jurij ob Ščavnici, po enega pa v svetu zavoda Knjižnica Gornja Radgona,  
izobraževalnem zavodu Glasbena šola Gornja Radgona ter javnem zavodu 
Zdravstveni dom Gornja Radgona.  V ta namen se na tej postavki namenja sredstva 
za sejnine. Podlaga za izplačilo je sprejet Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,  nadzornega odbora in  članov 
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

V prvi polovici leta 2016 so sejnino dobili izplačano člani naslednjih odborov in 
komisij in sicer; 

• Komisija za mandatna vprašanja                    2 X 

• Odbor za negospodarstvo                                1 X 

• Komisija za priznanje      2 X 

• Komisija za kmetijstvo       2 X 

• Komisija za izbor izvajalcev športa                   3 X 

Za ta namen je bilo porabljenih 1.987 EUR, kar predstavlja 22,4 % planiranega. 

010103 – Povračilo stroškov občinskim funkcionarjem 0  

V letu 2016 je bilo planiranih 471 EUR za povračilo stroškov dnevnic, prevoza in 
ostalih stroškov funkcionarjem.  

V prvem polletju 2016  sredstva iz te postavke niso bila koriščena. 
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010107 - Financiranje političnih strank                                                         0 

V proračunu za leto 2016 so bila za ta namen planirana sredstva v višini 3.724 
EUR.  V prvi polovici leta 2016 so bila, sredstva v višini 1.111 EUR, na podlagi 
izstavljenega zahtevka, nakazana stranki Nova Slovenija.. 

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE                                                                                            9.328 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti                               8.060 

010402 - Uradne objave 877 

Sredstva so namenjena oglaševanju uradnih objav in za katalog informacij javnega  
značaja. Predpis katerega sprejme občinski svet je potrebno, v skladu s statutom 
občine, objaviti. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici objavlja uradne objave v Uradnem 
listu RS in na spletnih straneh Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila. 

V prvem polletju leta 2016 je bilo v ta namen porabljenih 877 EUR, kar predstavlja 
29,5 % plana. 

010404 – Občinsko glasilo 2.624 

Sredstva so namenjena za izdajo občinskega glasila.  

Občinsko glasilo je bilo izdano v mesecu  aprilu 2016 . Za ta namen je bilo 
porabljenih 2.624 EUR. 

010405 – Oglaševalske storitve 659 

Sredstva so namenjena za oglaševanje v časopisih in na radiu.  

V ta namen je bilo porabljenih 659 EUR oziroma 20,3 % planiranega za leto 2016. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 5.168 

010406 - Stroški občinskega praznika 5.168 

V počastitev občinskega praznika vsako leto v mesecu aprilu potekajo prireditve. 
Konec meseca aprila je osrednja prireditev - slavnostna seja občinskega sveta s 
kulturnim programom in pogostitvijo vabljenih ter nastopajočih.  
 
V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 5.168 EUR oz. 100,0 % plana. 
 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 
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08029001 - Prometna varnost 0 

010801 – Izvajanje preventive v cestnem prometu 0 

Izvedba aktivnosti v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene 
rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna 
prometna služba itd.), programa prometno vzgojnih akcij (Stopimo iz teme - Bodi 
previden itd.) in programa ostalih dejavnosti.  

V prvem polletju leta 2016 sredstva v ta namen niso bila porabljena. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE    1.953 

 

18029002 – Premična kulturna dediščina                                          1.935 

011803 – Celostna podoba občine                                  1.935 

V okviru te postavke se planirajo izdatki za nabavo zastav, nabava pisarniškega 
papirja z logotipom občine, obnova kulturnih spomenikov (kapel, nabožnih 
znamenj…). V letu 2016 v ta namen planiramo izdatke v višini 3.000 EUR. 
 
V prvem polletju 2016 smo iz tega naslova financirali namizne zastave, zastave za 
drogove, jeklene cevi za zastave, ureditev škarpe na Ivanušovem bregu, v skupni 
višini 1.935 EUR, kar predstavlja 65,1 % planiranega. 
 

02 - NADZORNI ODBOR 0  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 0 

020201 – Dejavnost nadzornega odbora 0 

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine ter sredstva za izobraževanje. 
Za leto 2015 smo planirali, da se bo nadzorni odbor sestal 2 krat in bo opravil tri 
nadzore po programu dela. Od tega bo eden najzahtevnejši, dva pa zahtevnejša 
nadzora. Član NO bo prisoten na 10 sejah občinskega sveta. Za ta namen smo v 
letu 2016 planirali sredstva v višini 2.255 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 je NO opravil nadzor poslovanja občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici v letu 2015 – pregled zaključnega računa proračuna, vendar končno 
poročilo do konca junija 2016 še ni bilo posredovana, zato sejnina ni bila izplačana.  
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03 - ŽUPAN 3 0 . 8 4 0  

01 - POLITIČNI SISTEM 30.840 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 30.840 

030101 – Stroški dela župana 22.427 
Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici je uvrščen v funkcijo VI, šifra funkcije 
A050601, saj je število prebivalcev lokalne skupnosti cca 3000 (gre torej za razpon 
med 2001 in 5000 prebivalcev. Župan je uvrščen v 49. plačni razred. Funkcijo 
opravlja poklicno. 

V prvi polovici leta 2016 je župan za opravljanje svoje funkcije prejel sredstva v 
višini 22.427 EUR oziroma 50,3 % plana. 

030102 – Pokroviteljstvo župana 1.650 

Sredstva iz naslova pokroviteljstva in donatorstva župana se dodeljujejo na osnovi 
javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 
37/15).  
V okviru te postavke je zajeto pokroviteljstvo župana gasilskim društvom, ki so bila 
planira v višini 1.500 EUR, ostalim društvom, v višini 5.000 EUR ter zavodom v 
višini 1.000 EUR.  
  
V prvem polletju leta 2016 je bilo za ta namen porabljenih  1.650 EUR oz. 22,0 % 
plana. Sredstva so bila dodeljena PGD Rožički Vrh za proslavo ob osem marcu, 
PGD Selišči - Kupetinci za memorial Mirka Kralja in razvitje praporja,  GZ Sveti Jurij 
ob Ščavnici za prireditev Florjanovo, PGD Sovjak za gasilsko državno tekmovanje 
mladincev in članov, Društvu evropski red vitezov vina za projekt Viteška svečanost 
ob ustanovitvi legature za Pomurje, Športnemu društvu Videm za Blaguški tek, OOZ 
Gornja Radgona za izvedbo projekta na Pomladnem sejmu v Gornji Radgoni, 
Društvu podeželske mladine za sofinanciranje sodelovanja na kvizu »Mladi in 
kmetijstvo« ter Društvu upokojencev za sofinanciranje upokojenske pevske revije 
Pomurja. 

030103 – Reprezentanca župana 2.535 

Reprezentanca župana obsega novoletna in velikonočna darila, darila fizičnim 
osebam ob jubilejih (zlata poroka, obdaritev najstarejših občanov ob rojstnem 
dnevu, obdaritev oskrbovancev v domovih), pogostitev poslovnih partnerjev …. 

 
V ta namen je bilo do 30.06.2016 porabljenih 2.535 EUR, kar predstavlja 42,3 % 
plana. 
 

030102 – Povračilo materialnih stroškov županu  1.101 

Povračilo materialnih stroškov županu obsega dnevnice za službena potovanja 
župana, ki jih v letu 2016 planiramo v višini 200 EUR, povračilo stroškov prevoza, v 
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višini 3.200 EUR ter drugih izdatkov povezanih z službenim potovanjem župana, v 
višini 200 EUR. 
 
Navedena postavka je bilo realizirana v višini  1.101 EUR oz. 30,6 % planiranega. 
 

030102 – Stroški dela podžupana 3.126 

V skladu s 33 a. členom Zakonom o lokalni samoupravi mora imeti občina 
imenovanega enega podžupana. Imenuje ga župan. Mandat mu je pričel dne 
21.01.2015. V skladu s sklepom župana je bil  podžupan razvrščen v 34. plačni 
razred. Glede na to, da funkcijo opravlja nepoklicno mu skladno z določbo 34. a 
člena Zakona o lokalni samoupravi, pripada plača v višini 30% plače, ki bi jo 
prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno nepoklicno opravljanje funkcije   V 
proračunu za leto 2016 se predvidevajo izdatki za stroške dela podžupana, v višini 
5.800 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 smo v ta namen porabili 3.126 EUR oz. 53,9 %. 
 

030102 – Povračilo materialnih stroškov podžupana 0 

Povračilo materialnih stroškov podžupanu obsega dnevnice za službena potovanja 
podžupana, ki jih v letu 2016 planiramo v višini 59 EUR, povračilo stroškov prevoza, 
v višini 558 EUR ter drugih izdatkov povezanih z službenim potovanjem župana, v 
višini 98 EUR. 
 
V letu 2016 sredstva v ta namen še niso bila izplačana. 

 

04 - OBČINSKA UPRAVA 9 7 5 . 2 1 3  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.084 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 2.084 

040201 Drugi splošni material in storitve 1.379 

Ta podprogram obsega izdatke za pokrivanje stroškov zdravniških pregledov 
zaposlenih, stroški digitalnega podpis, priprava podlag za izvedbo javnega 
naročanja, brezplačno pravno pomoč ter ostali nepredvidene stroške materialnih 
stroškov in storitev. V letu 2016 planiramo  te izdatke v višini 4.697 EUR. 
 
Ta postavka je bila realizirana v višini 1.379 EUR oz. 29,2 % plana. 
 

040202 Stroški storitev UJP 59 

Ta postavka obsega stroške vodenje podračuna naše občine. V letu 2016 
planiramo izdatek  v višini 603 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 je bila realizirana v višini 59 EUR oz. 9,8 % plana. 
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040204 Občinska blagajna 646 

Občinska blagajna obsega odvoz gotovine, za kar je bilo v letu 2016 planiranih 900 
EUR in plačilo bančnih storitev, za kar je bilo v letu 2016 planiranih 1.400 EUR.  
 
V prvem polletju leta 2016 je bilo za odvoz gotovine porabljenih 259 EUR ter za 
bančne storitve 387 EUR. 
 

040208 Ažuriranje evidenc NUSZ 0 

Za potrebe obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je potrebno 
ažurirati NUSZ evidence, zaradi sprejema občinskega prostorskega načrta in poziva 
ministrstva, da se morajo za odmero nadomestila uporabljati uradne evidence 
geodetske uprave, za kar je bilo v letu 2016 planiranih 1.000 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 še ni prišlo do ažuriranja NUSZ evidenc, zato postavka 
ostaja nerealizirana. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 3.801 

 

04029002 – Elektronske storitve 0 

040403 – Zakup prostora na internetu                                 0 

Ta podprogram obsega izdatke povezane z internetom ter zakup prostora na 
internetu. Za leto 2016 smo v ta namen planirali stroške v višini 1.500 EUR. 

V prvi polovici leta 2016 sredstva še niso bila koriščena. 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 3.801 

040404 – Ureditev spletnega portala občine                       490 

V letu 2016 na tej postavki planiramo vzdrževanje spletnega portala občine. Za ta 
namen je  bilo porabljenih 490 EUR.  

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občin. premoženjem     3.311 

040420 – Vzdrževanje drugih objektov 242 

V okviru te postavke se planirajo sredstva za tekočo vzdrževanje objektov, ki so v 
lasti občine. Ti objekti so Posojilnica, stanovanjski objekt  na Stari Gori, šola na 
Stari Gori, Kinodvorana ter objektov, ki jih občina prevzame od domskih 
oskrbovancev. V tej postavki so vključene tudi zamenjave stekel na avtobusni 
postajah zaradi loma. V ta namen so bila  planirana sredstva v višini 2.000 EUR. 
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V prvi polovici leta 2016 je bilo v ta namen porabljenih 242 EUR za meritve 
elektroinštalacij v šoli na Stari Gori in druge manjše stroške vzdrževanja objektov. 
 

040421 – Zavarovanje občinskega premoženja 3.069 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima za občinsko premoženje z Zavarovalnico Triglav 
sklenjene zavarovalne police za požarno zavarovanje na sedežu občine, v 
kulturnem domu, mrliški vežici in stanovanjih v lasti občine, za zavarovanje stekla v 
lekarni, občinski zgradbi, mrliški veži in avtobusnih postajah, za vlomsko 
zavarovanje, za strojelomno zavarovanje v občinski zgradbi in vodovodnih črpalk, 
za zavarovanje računalnikov in za zavarovanje odgovornosti. Občina ima s 
podjetjem ARAG zavarovanje pravne zaščite d.d. sklenjeno zavarovanje pravne 
zaščite, ki velja za občino kot zavarovalca, župana, člane občinske uprave in 
občinskega sveta ter vse občinske uslužbence med izvajanjem svoje dejavnosti kot 
funkcionarji ali delavci občinske uprave. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške v 
kazenskih postopkih, odškodninskih pravdah in delovnih sporih. ARAG d.d. 
zavarovancem krije sodne in izvensodne stroške, kot so odvetniški ali notarski 
stroški, stroški izvedencev oziroma izvedenskih mnenj, stroški prič, tolmačev, sodni 
stroški, zagotovitev pologa varščine…V letu 2015 smo v ta namen planirali  izdatke 
v višini 3.920 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 je bilo plačano zavarovanje občinskega premoženja, v 
višini 3.069 EUR, ni pa še bilo plačano zavarovanje pravne zaščite. 
 

040423 – Priprava podatkov o nepremične premoženju občine                        0 

Za potrebe ureditve evidenc o nepremičnem premoženju občine smo v letu 2016 
planirali sredstva v višini 100 EUR.  

V prvem polletju leta 2016 k ureditvi še nismo pristopili, zato sredstva še niso bila 
koriščena. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 110.615 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 110.615 

040601 – Stroški dela občinske uprave 81.067 

Za delovanje občinske uprave se upoštevaje določila Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju. Ta postavka obsega izdatke za plače zaposlenih, regresa za letni 
dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno 
delovno uspešnost in uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za prispevke 
zaposlenih ter premijo za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. V letu 
2016smo v ta namen planirali sredstva v višini 166.552 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 smo za ta namen porabili 81.067 EUR, kar predstavlja 
48,7 % planiranega.   
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040620 - Materialni stroški občinske uprave     24.340 

Ta postavka obsega materialne stroške, ki so povezani z delovanjem občinske 
uprave. To so stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, izdatki 
za časopis in strokovno literaturo,  izdatki za reprezentanco, izdatki za storitve 
varstva pri delu, stroški električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, 
odvoz smeti, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, računalnikov in 
fotokopirnega stroja, stroški konferenc in seminarjev, plačila po pogodbah o delu in 
dela preko študentskega servisa in članarine… V letu 2016 smo v ta namen planirali 
sredstva v višini 71.266 EUR. 

Realizacija te postavke je bila 24.340 EUR oz. 34,2 %.  

040639 – Odškodnine in kazni  0 

V postavki odškodnine in kazni planirano odškodnino zaradi sodnih postopkov in 
druge odškodnine in kazni. V proračunu za leto 2016 so bila v ta namen planirana 
sredstva v višini 10.000 EUR.  

V prvem polletju leta 2016 ta postavka še ni bila koriščena. 

040641 – Stroški odvetnikov  0 

V okviru te postavke so zajeti odvetniški stroški zastopanja občine v sodnih 
postopkih. V ta namen smo planirali sredstva v višini 5.000 EUR. Do 30.6.2016 
sredstva še niso bila koriščena.  

040641 – Stroški notarjev  1.409 

V okviru te postavke so zajete notarske storitve  pri kupoprodajnih pogodbah ter 
overitve  podpisov. Planirani so bila v višini 2.450 EUR, realizirani do 30.6.2015 v 
višini 1.409 EUR oz. 57,5 %. 

040642 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev 322 

V okviru te postavke se planirajo cenitve  nepremičnega in premičnega premoženja 
občine. Preden občina proda premoženje ga mora oceniti uradno zapriseženi 
cenilec. Za leto 2016 so bila planirana sredstva v višini 3.950 EUR, realizirana do 
30.06.2016 pa v višini 322 EUR oz. 8,2 % plana. Sredstva so bila porabljena za 
cenitev kmetijskega zemljišča na Jamni. 

040660 – Nakup računalnikov in programske opreme 1.558 

V okviru te postavke so se v letu 2016 planirala sredstva za nakup strojne 
računalniške in programske opreme občine, v višini 4.000 EUR. Do 30.06.2016 so 
bila porabljena sredstva, v višini 1.558 EUR, za nakup računalnika in program 
Elaborat. 

040661 – Nakup drugih osnovnih sredstev 0 

V okviru te postavke se v letu 2016 namenjajo sredstva za nabavo drugih osnvonih 
sredstev, ki so neobhodno potrebna za delovanje občinske uprave.  

V prvem polletju leta 2016 sredstva še niso bila koriščena. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprav 1.919 

040630 - Tekoče vzdrževanje občinske zgradbe  1.919 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je za leto 2016 za tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov planirala sredstva v višini 2.500 EUR ( gre za manjša morebitna 
popravila, …).  

V prvem polletju leta 2016 so bila porabljena sredstva v višini 1.919 EUR oz. 76,8 % 
planiranega za pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja, servis gorilnika, 
za meritve elektro instalacij, strelovoda in prevezavo števca, za nabavo tepihov – 
tekačev, za nabavo lesenih plošč za mize v sejni sobi in nabavo raznega 
potrošnega materiala (žarnice, tesnila, podaljšek …) 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 51.773 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč   
 51.773 

040701 – Zaščita in reševanje 273 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba civilne zaščite, za 
usposabljanje enot in služb civilne zaščite. Sredstva se namenijo tudi  za opremljanje 
enot in služb civilne zaščite, ter za vzdrževanje osebne zaščitne opreme, ter za ostale 
stroške delovanja služb CZ.  V letu 2015 smo za ta namen planirali sredstva v višini 
6.761 EUR, do 30.06.2015 še niso bila koriščena. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 51.500 

    040710 - Požarna varnost 23.500 

Sredstva se namenjajo za redno delovanje prostovoljnih gasilskih društev v skladu s 
finančnim planom požarnega varstva Gasilske zveze Sveti Jurij ob Ščavnici. Za leto 
2016 so bila planirana v višini 47.000 EUR, nakazana GZ Sv. Jurij ob Ščavnici pa 
do 30.06.2015 v višini 23.500 EUR oz. 50 % planiranega. 

040711 – Gasilska zveza Sveti Jurij ob Ščavnici 10.000 

Sredstva se namenjajo za nakup gasilske opreme za nemoteno izvajanje požarne 
varnosti v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Do 30.06.2016 so bila v celoti nakazana.  

040712 – Požarna taksa 0 

Sredstva požarnega sklada dodeljena  s strani Vlade RS – Odbora za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada z vsakoletnim sklepom razporedi Komisija za 
razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, in sicer za nabavo opreme 
za prostovoljna gasilska društva. Planirana za leto 2016 so bila v višini 6.401 EUR.  
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Sklep o porabi sredstev požarne takse komisija praviloma sprejme konc leta, zato 
sredstva še niso bila koriščena. 

040750 – Nakup gasilskih vozil in opreme 18.000 

V letu 2016 se je, v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom GZ 
Sveti Jurij ob Ščavnici, planirala nabava gasilskega vozila GV -1 za PGD 
Bolehnečici. Sredstva so bila nakazana v mesecu juniju 2016. 

 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.508 

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 13.508 

041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del 13.283 

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust 
ter materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici. V en programu je bila predvidena vključitev 3 udeležencev. Od 1.1.2016 je 
določena minimalna plača v višini 790,73EUR, regres za malico v višini 3,62 EUR, 
regres za dopust v višini 790,73 EUR, prevozni stroški v višini cene avtobusnega 
prevoza oziroma v primerih, kjer prevoz z javnim prevoznim sredstvom ni mogoč, se 
prevoz obračuna, v višini 8 % od cene 95 oktanskega bencina na km, ob 
upoštevanju  najkrajše razdalje od doma do delovnega mesta. Za ta namen so se v 
letu 2016 planirala sredstva v višini 44.884 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 so od 01.02.2016 v program Urejanje okolice vključeni 
trije javni delavci. Hkrati pa sofinanciramo program javnega dela v OŠ Sv. Jurij ob 
Ščavnici (2 delavca), Turističnemu društvu (1 delavec), Ribiški družini (1 delavec), , 
Škofijski Karitas (1 delavec) ter Domu upokojencev Gornja Radgona (1 delavec). Za 
ta namen smo do 30.06.2016 porabili 13.283 EUR oz. 29,6 % planiranega.   

041002 – Drugi stroški za zaposlene v programu javnih del 225 

Ti stroški obsegajo zdravniške preglede zaposlenih v programu javnih del, povračilo 
stroškov prevoza na izobraževanje in ostalih prevozov, zaščitna sredstva za 
zaposlene v programu javnih del,  kot so zaščitna obleka, obutev,  rokavice … Za ta 
namen v proračunu občine predvidevamo sredstva v višini 926 EUR . Do 
30.06.2016 so bila porabljena v višini 225 EUR oz. 24,4 % planiranega za 
zdravniški pregled ene javne delavke ter za nabavo obleke in obutve javnih 
delavcev. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.365 

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 0 

041101 – Subvencije v kmetijstvu 0 

Izvedba javnega razpisa v skladu s pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na 
področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se 
praviloma izvede konec leta, zato še sredstva, v višini 15.000 EUR niso bila 
porabljena. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 

041105 - Izvajanje LAS Prlekija 0 

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja 
in izvedbe projektov lokalne akcijske skupine LAS Prlekija. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na razvoj 
podeželja na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter za delovanje LAS. Za leto 
2016 je bilo za delovanje LAS planiranij 1.442 EUR in še niso bila nakazana. 

041120 – Sofinanciranje programov s področja kmetijstva 0 

Iz te postavke v letu 2016 planiramo sofinanciranje delovanja društev s področja 
kmetijstva. Društvom se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva za 
ta namen imamo planirana v višini 6.860 EUR. Razpis se praviloma izvede konec 
leta, zato še ta sredstva, v višini 6.860 EUR, niso bila porabljena. 

041121 – Obramba pred točo 0 

V okviru te postavke planiramo sredstva, v višini 2.940 EUR, za obrambo pred točo, 
ki jo izvaja Letalski center Maribor. V prvi polovici leta 2016 sredstva še niso bila 
nakazana. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.365 

041110 – Zavetišče – Varovanje živali 1.365 

Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih 
živali z območja občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Zakon o zaščiti živali določa, da se 
zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev 
zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. Ker je 
vsaka občina dolžna zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov 
se v občini Sveti Jurij ob Ščavnici navedena javna služba izvaja na podlagi 
Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. Javno 
službo izvaja MALA HIŠA, zavetišče za živali d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske 
Toplice. V letu 2016 so bila za ta namen planirana sredstva, v višini 3.028 EUR. Do 
30.06.2016 so bila porabljena v višini 1.365 EUR in sicer 900 EUR za najem boksa 
v zavetišču in 464 EUR za oskrbo psa in mačke.  
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11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 

    041140 – Vzdrževanje gozdnih cest 0 

Na postavki so zagotovljena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Vsako leto se v 
skladu s letnim programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavodom RS za 
gozdove izvedejo vzdrževalna dela na gozdnih cestah. Vzdrževanje gozdnih cest se 
vsakoletno sofinancira s strani MKO. Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja gozdnih 
cest pa izvaja  Zavodom RS za gozdove. V letu 2016 smo imeli za ta namen 
planiranih 15.100 EUR.  

Do 30.06.20156 še ni bil izveden razpis za vzdrževanje gozdnih cest, zato sredstva 
niso bila porabljena.  

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  98.186  

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 76.774 

041301 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest 26.663 
Na postavki se zagotovijo sredstva za letno vzdrževanje občinskih cest, ter 
pripadajočih objektov v skladu z letnim programom vzdrževanja občinskih cest, ki 
ga vsakoletno pripravi vzdrževalec občinskih cest. Za leto 2016 so bila planirana 
sredstva v višini 109.000 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 so bila porabljena v višini 26.663 EUR, kar predstavlja 
44,9 % veljavnega plana. 

41302 - Zimska služba na cestah 50.112 
Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba se 
izvaja na občinskih cestah v skladu s sprejetim izvedbenim programom zimske 
službe, ki ga vsakoletno pripravi vzdrževalec občinskih cest. V letu 2016 smo imeli v 
ta namen predvidena sredstva v višini 60.000 EUR.  
 
Za ta namen je bilo v prvem polletju leta 2016 porabljenih 50.112 EUR. 

041303 - Drugi stroški tekoč. vzdrževanja.. 0 
Na postavki se zagotovijo sredstva za izvajanje drugih nalog s področja vzdrževanja 
občinskih cest, vodenje BCP, študije, … Planirani znesek za leto 2016 je 2.000 
EUR, ki še ni bil koriščen.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.020 

     041320 - Postavitev avtobusnih postajališč 0 
Sredstva, v višini 6.000 EUR, ki so bila planirna s proračunom za leto 2016, še niso 
bila koriščena.    
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041330 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  3.020 
Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest. V proračun leta 
2016 so za  investicijsko vzdrževanje ter gradnjo cest prdevidena sredstva v višini 
330.795 EUR. V okviru postavke je bila planirana izvedba investicijsko vzdrževalnih 
del na javnih cetah kot so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,… v skladu s 
sprejetim programom, v višini 58.500EUR. Predlog programa pripravi izvajalec 
rednega vzdrževanja in ga sprejme pristojni organ občine. V letu 2016 se je 
planirala tudi izvedba rekonstrukcija ceste Kraljevci-Kočki Vrh, v višini 55.000 EUR 
in JP 888042 Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 73.535 EUR, z rebalansom 
proračuna za leto 2016 pa se je vključla še rekonstrukcija LC 388031 Dragotnci – 
Okoslavci, v višini 116.100 EUR in  JP 888771 Bisrjane (Kocuvan), v višini 27.600 
EUR. 

V prvi polovici leta 2016 so bila iz tega naslova porabljena sredstva v višini 3.020 
EUR za investicijsko vzdrževanje cest – plačilo obveznosti iz leta 2015. 

041342 - Priprava projektne dokumentacije  0 
Sredstva se namenjajo za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije na 
javnih cestah. V letu 2016 smo za ta namen predvidli sredstva v višini 25.000 EUR, 
ki so bila z rebalansom proračuna povečana na 45.000 EUR, vendar še, v prvi 
polovici leta 2016, niso bila koriščena. 

13029004 - Cestna razsvetljava 8.510 

041310 - Javna razsvetljava – el. energija 6.342 
Sredstva se namenjajo za plačilo električne energije (energija, omrežnina, davki in 
dajatve) na javni razsvetljavi v Svetem Juriju ob Ščavnici, na Jamni, v Bolehnečicih, 
v Slaptincih, na Stari Gori in na Čakovi. Za leto 2016 so bila planirana sredstva v 
višini 12.896 EUR. 

V prvem polletju 2016 smo porabili sredstva v višini 6.342 EUR oz. 47,6 % 
planiranega. 

041315 – Javna razsvetljava 1.833 
Sredstva se namenjajo za plačilo vzdrževanje in upravljanja javne razsvetljave. Za 
leto 2016 so bila planirana sredstva v višini 4.000 EUR, v prvem polletju leta 2016 je 
bilo v ta namen porabljenih 1.833 EUR.   

041316 - Investicije v javno rzasvetljavo  336 
Sredstva se namenjajo za investicije v javno razsvetljavo. V letu 2016 smo za ta 
namen planirali 1.000 EUR. Do 30.06.2016 je bilo porabljenih 336 EUR za montažo 
svetilke na kandelaber v križišču za pokopališče. 
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13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 9.882 

041391 – Izgradnja širokopasovnih  omrežij 9.882 

Za izdelavo projetne dokumentacije za izgradnjo širokopasovnih omrežij in za samo 
izgradnjo širokopasovnih omrežij smo v proračunu za leto 2016 planirali sredstva v 
višini 1.237.000 EUR. 

V prvi polovica leta 2016 je bilo za izdelavo načrta širokopasovnih omrežij 
porabljenih 9.882 EUR, sama izgradnja pa je vprašljiva, ker še ni bil objavljen razpis 
za sofinanciranje tega projekta.  
 

14 - GOSPODARSTVO 0 

 

14039001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 

041410 – Pomurski socialni inkubator 0  

Projekt Pomurski socialni inkubator vključuje obnovo posojilnice, ki leži v občinskem 
središču Sveti Jurij ob Ščavnici. V hiši iz druge polovice 19. stoletja se je rodil 
Edvard Vaupotič, najbližji sodelavec generala Maistra. Na hiši sta dve spominski 
plošči. Objekt ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena in je vpisan v 
register kulturne dediščine. Namen obnove projekta je pridobitve prostorov za 
kulturne, poslovne in stanovanjske namene. V letu 2016 smo za ta namen planirali 
sredstva v višini 720.000 EUR.  

V prvi polovici leta 2016 ta sredstva še niso bila koriščena, ker še ni bil objavljen 
razpis za sofinanciranje tega projekta. 

  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 

041420 – Turistično društvo Sv. Jurij ob Šč.  0 

Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici je osrednji nosilec turizma v občini Sveti Jurij 
ob Ščavnici. Za njegovo delovanje smo v letu 2016 namenili sredstva v višini 1.911 
EUR.  

Ker v prvi polovici leta 2016 še ni bil posredovan zahtevek za nakazilo sredstev, 
realizacije ni bilo . 

041421 – TIC Sveti Jurij ob Ščavnici 0 

V okviru te postavke smo v letu 2016 planirali stroške za izdelavo promocijskega 
materiala in za vzpostavitev in promocijo krožne učne poti, ki prispeva k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti, v višini 1.323 EUR. Vzpostavitev učne poti je eden izmed 
ciljev, ki se mora dosegati z izgradnjo KPC. 

V prvi polovici leta 2016 stroški povezani s tem projektom še niso nastali.  
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041422 – Pomurska turistična zveza  0 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira delovanje Pomurske turistične zveze, 
katera nudi informacije o letovanju v zdraviliščih, gostiščih in turističnih kmetijah ter 
znamenitostih, rekreaciji, izletih in prireditvah v Pomurju. V ta namen imamo v 
proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 343 EUR, ki jih še nismo 
nakazali. 

041424 – Društvo VTC 13  0 

V proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici namenjamo sredstva za delovanje 
društva VTC 13, v višini 274 EUR. Vinska turistična cesta 13 poteka od Mestnega 
Vrha čez Destrnik, Trnovsko vas, Juršince, Sv. Jurij ob Ščavnici in se zaključi v Mali 
Nedelji. Društvo se ukvarja s promocijo vinogradništva, vinarstva in drugih turističnih 
produktov iz navedenega območja. 

V prvem polletju leta 2016 sredstva še niso bila nakazana. 

041436 – Celostna ureditev učnih poti 0 

V letu 2016 smo planirali projekt celostne ureditve učnih poti  na območju občine, z 
možnostjo medsebojnega povezovanja, kot tudi možnostjo navezovanja na učne in 
tematske poti sosednih občin. S projektom se želimo prijaviti na razpis Ministrstva 
za kmetijstvo - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sofinanciranje 
sklada pričakujemo v višini 80 % oziroma 52.800 EUR. 

Ker do 30.06.2016 ni bilo ustreznega razpisa, sredstva še niso bila koriščena. 
 

041437 – Okoljska ureditev Blaguškega jezera 0 

V letu 2016 smo v okviru navedenega projekta planirali ureditev dovoza in površine 
za mirujoči promet, želeli smo ugotoviti dejansko stanje kvalitete vode in po potrebi 
ekoremediacijo jezera ter določiti in izvesti omilitvene ukrepe za dvoživke. S 
projektom se želimo prijaviti na razpis Ministrstva za kmetijstvo - Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sofinanciranje sklada pričakujemo v višini 
80 % oziroma 17.600 EUR. 

Ker do 30.06.2016 ni bilo ustreznega razpisa, sredstva še niso bila koriščena. 

041439 – Počivališče za avtodome 0 

Z rebalansom 2016 je bil v proračun občine vključen novi projekt Počivališče za 
avtodome. 

Razlogi za vključitev projekta  v proračun je objavljen javni razpis Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Skozi 
prednostno os Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov - prednostna 
naložba 6c Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne 
dediščine, katerega specifični cilj je Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega 
turizma, se načrtuje izgradnja dveh počivališč za avtodome in sicer ob Blaguškem 
jezeru in na Stari Gori. Gre za čezmejni projekt v katerega je za sedaj vključenih 6 
občin iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner je občina Radenci. 

Okvirni stroškovnik projekta so 308.664 EUR.  
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Sofinanciranje po navedenem javnem razpisu je max. 85% upravičenih stroškov. 
DDV ni upravičeni strošek. Nakup zemljišč se lahko uveljavlja do 10 % skupne 
vrednosti projekta (Upravičenih stroškov). 

Cilji projekta je spodbujanje razvoja turizma in promocija kulturne in naravne 
dediščine v občini. 

Ker do 30.06.2016 ni bilo ustreznega razpisa, sredstva še niso bila koriščena. 

041450 – Regionalna razvojna agencija 0 

V okviru postavke smo zagotavljali sredstva v višini 1.390 EUR za ustanovitveni 
delež in članarino nove regionalne razvojne agencije, ki bi naj bila za področje 
Pomurja ustanovljena v letu 2016. 

V prvem polletju leta 2016 agencija še ni bila ustanovljena, zato sredstva še niso 
bila nakazana. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.901 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 727 

041510 – Izgradnja odlagališča komun. odpadkov Puconci – pogodba 387 
Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci: na podlagi Medobčinske pogodbe 
o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga sofinancira 
27 pomurskih občin, se zagotovijo proračunska sredstva za II. fazo izgradnje centra 
v skladu s projektno dokumentacijo in investicijskim programom. Občina Sveti Jurij 
sofinancira investicijo v deležu 1,612 %. V letu 2016 smo imeli v ta namen 
zagotovljena sredstva v višini 1.135 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 smo za ta namen nakazali 387 EUR oz. 34,1 % plana.  

041512 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota 340 
Sanacija odlagališča Hrastje Mota, oziroma aktivnosti povezane z odločbo o zaprtju 
odlagališča nenevarnih odpadkov Hrastje Mota št.: 35468-8/2003-37, z dne 
13.04.2011 kot so: vzdrževanje in varovanje zaprtja odlagališča, izvajanje meritev , 
redni pregledi stanja, izdelava letnih poročil. Aktivnosti na podlagi vsakoletnega 
pisnega dogovora vodi upravljale odlagališča Saubermacher Slovenija d.o.o. na 
stroške občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. V leto 
2016smo imeli za ta namen zagotovljena sredstva v višini 1.000 EUR. 

 
V prvem polletju leta 2016 smo porabili 340 EUR oziroma 34,0  % planiranega. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 2.597 

041520 - Ravnanje z odpadno vodo 917 
Iz omenjene postavke se financira izvajanje storitev pobiranja provizij okoljske 
dajatve, izvajanje javnih pooblastil, vodenje katastra in izdelavo programov. V letu 



 28

2016 imamo za ta namen predvidena sredstva v višini 1.500 EUR. Realizirana so 
bila v višini 718 EUR, kar predstavlja 23,4 % plana. 

041525 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav 0 

V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je po primerjavi 
finančnih okvirjev različnih variant izkazal, da v določenih naseljih v občini ni 
smiselna gradnja kanalizacijskega sistema, ampak je najbolj smiselno, da objekti 
svoje komunalne odpadne vode odvajajo preko  individualnih čistilnih naprav ali 
nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti praznjenje. V tej proračunski 
postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih 
naprav na teh območjih. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega 
razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih 
čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Javni razpis se izvede praviloma 
konec leta, zato planirana sredstva, v višini 20.000 EUR, še niso bila realizirana. 

041532 - Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode  1.680 
Omenjena postavka obsega Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode. V ta namen imamo v letu 2016  predvidena sredstva v 
višini 2.000 EUR. 
 
Do 30.06.2016 so bila porabljena v višini 1.680 EUR za izdelavo VR za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda za naselje Bolehnečice. 

 

15029002 – Izboljšanje stanje okolja 577 

041505 - Čistilna akcija 577 
Sredstva se zagotovijo za izvedbo čistilne akcije na območju celotne občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici. Zagotovijo se sredstva za nabavo vrečk, zaščitnih rokavic, za 
pogostitev udeležencev, stroški povezani z prevozom, sortiranjem in odlaganjem 
odpadkov. V letu 2016 je bila čistilna akcija izvedena v mesecu aprilu. Za ta namen 
smo porabili 577 EUR. 

041560 – Varovanje okolja 0 
Sredstva se zagotovijo za posodobitev lokalnega energetskega koncepta občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je bil v skladu z Energetskim zakonom izdelan v letu 2009. 
Lokalne skupnosti so po 17. členu EZ dolžne v svojih razvojnih dokumentih  
načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo. Z posodobitvijo 
lokalnega energetskega koncepta še nismo pričeli, zato planirana sredstva, v višini 
3.000 EUR, še niso bila koriščena. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 226.584 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področ.energet. evidenc 0 

041605 – Priprava podatkov za register nepremičnin 0 
Občina je dolžna v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin,  
Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in 
o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin in Pravilnikom o 
določanju zemljišč za gradnjo stavb Geodetski upravi RS enkrat letno sporočati 
podatke o namenski rabi zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb v register 
nepremičnin, za namen odmere davka na nepremičnine. Podatki o namenski rabi 
zemljišč so znani iz prostorskih aktov, z evidenco zemljišč za gradnjo stavb pa 
občina ne razpolaga, zato jo bo treba ustrezno pripraviti. Za ta namen smo v 
proračunu občine za leto 2016 zagotavljali sredstva v višini 1.000 EUR.  

V prvem polletju leta 2016 sredstva v ta namen niso bila koriščena. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 0 

041601 - Prostorski plan – SPRO, PRO 0 

Proračunska postavka zajema: 
- OPPN za Poslovno obrtno cono Grabonoš 
V letu 2015 je bil sprejet Občinski prostorski načrt Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, s 
katerim se je ob AC priključku Grabonoš spremenila namenska raba 7,53 ha 
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za namen ureditve poslovno obrtne cone. 
Za območje je potrebno izdelati še občinski podrobni prostorski načrt, katerega 
izdelava in sprejem se predvideva v letu 2016. 
–  Spremembe Občinskega prostorskega načrta OPN 
V letu 2015 sprejet Občinski prostorski načrt se je pripravljal in sprejemal dobrih 9 
let. Na občino pa je bilo vloženih že približno 60 novih vlog za spremembo 
namenske rabe. Ker se za sprejem sprememb OPN-ja v skladu s postopki 
predpisanimi z Zakonom o prostorskem načrtovanju predvideva vsaj 2 leti, se 
predvideva začetek postopka v letu 2017 in zaključek v letu 2019. 
 
V prvem polletju leta 2016 sredstva v ta namen še niso bila koriščena.  

16039001 - Oskrba z vodo 215.015 

040720 – Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja  1.410 
38. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) predpisuje, da do 
uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih 
vodovodov in hidrantnih omrežij, izvajalec javne službe vzdržuje objekte in  opremo 
javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod, , ter zagotavlja vodo 
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za primer požara in gasilske vaje, za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja 
objektov skupne rabe na območju občine, kjer izvaja javno službo. 

Izvajalec javne službe mora vsako leto izvesti kontrolo in funkcionalni preizkus 
hidranta, ga ponovno plombirati na izpustnih mestih in izdelati poročilo. 

Iz omenjene postavke se financira tako meritve ustreznosti hidrantov kot tudi 
njihovo popravilo. Za leto 2016 je bila ta postavka planirana v višini 5.000 EUR. 

Do 30.06.2016 so bila porabljena sredstva v višini 1.400 EUR oz. 28,2%. 

041611 - Obveznosti iz naslova vaških vodovodov 1.524 
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev  analize vode ter drugih 
stroškov povezanih z vaškimi vodovodi. V letu 2016 imamo za ta namen planirana 
sredstva v višini 3.500 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 so bila realizirana v višini 2.142 EUR oz. 71,4 %. 

041613 - Oskrba s pitno vodo   2.142 
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje stroškov vodenja katastra in 
izvajanje javnih pooblastil. Planirana so bila v višini 3.000 EUR.  

Do 30.6.2016 so bila realizirana v višini 2.142 EUR oz. 71,4 % plana. 

041622 - Investicije v vodooskrbo                                                                                        0 
Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za nakup opreme za področje 
vodooskrbe ter za investicije na novem vodovodu Sv.Jurij ob Ščavnici. V letu 2016 
imamo planirana sredstva v višini 57.205 EUR. 

Do 30.6.2015 niso bila koriščena.  

041624 - Investicije v javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici                       484 
Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za izvedbo priključnih mest, ureditve 
in prevezave vaških ovodovodov, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. 
Juri ob Ščavnici, nadzor na izgradnjo ter za projektno dokumentacijo. Z leto 2016 
imamo predvidena sredstva v višini 60.000 EUR.  

V prvem polletju leta 2016 so bila porabljena v višini 484 EUR za izvedbo 
priključnega mesta v Sovjaku. 

041625 - Investicije vodooskrba Pomurja - sistem C 204.415 
Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe 
pomurja sistem C. V letu 2016 smo imeli za ta namen planirana sredstva v višini 
336.120 EUR.  

V prvi polovici leta 2016 so bila porabljena v višini 204.415 EUR, kar predstavlja 
60,8 % planiranega. Gradbena dela na projektu vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici-
sistem C so bila zaključena.  Sistem je potrebno vnesti v register osnovnih sredstev 
in ga predati JP Prlekija v upravljanje 
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041626 – Izvajanje javnih pooblastil – vodooskrba 296 
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev javnih pooblastil na 
področju oskrbe s pitno vodo. V letu 2016 imamo predvidena sredstva v višini 1.000 
EUR. 

V prvi polovici leta 2016 so bila porabljena v višini 296 EUR oz. 29,6 % plana. 

041628 - Financiranje storitev na javnem vodovodu, ki nimajo pokrivanja v 
ceni 0 

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev upravljalca sistema C in 
za subvencioniranje omrežnine uporabnikom. 

Ker Javno podjetje že izvaja določene storitve na projektu Vodooskrba Pomurja – 
sistem C, sistema pa še ni prevzelo, je bilo potrebno z rebalansom proračuna 
zagotoviti sredstva, v višini 5.000 EUR, za financiranje storitev upravljaca sistema 
C.   

Občina Sveti Jurij ob Ščavmnici imamo v veljavni ceni predvideno subvencio 
omrežnine, zato je bilo potrebno zagotavljati dodatna sredstva v višini 39.000 EUR 
za subvencioniranje omrežnine uporabnikom.  

Do 30.06.2016 je bilo JP Prlekija za subvencioniranje omrežnine nakazanih 
20.258,95 EUR. S strani JP Prlekija pa je bil izstaljen dobropis za poračun 
subvencije pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS za področje vodooskrbe s pitno 
vodo – omrežnina za leto 2015  ter vrnjena sredstva v proračun občine v višini 
40.668,30 EUR. Izstavljeni dobropis je bil poknjižen na zmanjšanje odhodkov v 
višini nakazanih sredstev JP Prlekije toraj 20.258,95 EUR ter razlika v višini 
20.409,35 EUR na izredne prihodke.   

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.471 

041630 - Električna energija – pokopališče 725 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije v vežici 
in na pokopališču. Za leto 2016 so bila planirana v višini 1.578 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 so bila porabljena v višini 725 EUR oz. 45,9,0 % plana. 

041631 - Ostali stroški pokopališča  918 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov tekočega 
vzdrževanja mrliške vežice in opreme na pokopališču. Za ta namen so bila 
planirana sredstva v višini 6.960 EUR, realizirana pa v višini 918 EUR oz. 13,2 % 
planiranega. 

041633 - Kontejnerski odvoz smeti na pokopališču  2.489 

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov ravnanja z 
odpadki na pokopališču. Ta postavka zajema kontejnerski odvoz odpadkov ter 
odvoz odpadnih sveč. V letu 2016 so bila planirana v višini 8.918 EUR, porabljena v 
višini 2.489 EUR oz. 27,9 % plana. 
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041634 - Investicije na pokopališču  0 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za investicije na na pokopališču. Z 
rebalansom proračuna so bila, k že planiranim 1.000 EUR, zagotovljena še dodatna 
sredstva, v višini 4.200 EUR za nakup traktorske kosilnice ter deske za pluženje in 
snežnih verig.  V prvem polletju leta 2016 sredstva še niso bila koriščena.  

041635 - Urejanje pokopališča in košnja trave  339 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje 
zelenic in rastlinja na  pokopališču ter srestva za nabavo rezervnih delov in 
materiala za pripomočke, ki se uporabljajo za urejanje zelenic (kosilnice…). 
Planirana so bila v višini 1.274 EUR, do 30.06.2016 so bila porabljena v višini 339 
EUR oz. 26,6 % plana.  

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 273 

041632 - Stroški urejanja okolja 1 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje 
zelenic in rastlinja v lokalnem središču ter nabavo drobnega orodja.  V letu 2016 
imamo planirana sredstva v višini 1.396 EUR, porabljena so bila v višini 1 EUR.  

041636 - Novoletna okrasitev naselji 272 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve ter 
vzdrževanje obstoječih naprav in inštalacij za okrasitev. V letu 2016 imamo 
planirana sredstva v višini 1.396 EUR, ki so bila do 30.06.2016 realizirana v višini 
272 EUR. 

041637 - Stroški izobešanja zastav 0 
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za izobešanje zastav. V letu 2016 
smo planirali sredstva v višini 200 EUR, ki še niso bila koriščena. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 1.086 

041673 – Upravljanje s stanovanji             348 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je lastnik dveh stanovanj v Vidmu 6 in štirih stanovanj 
na Stari Gori 13 in 14.  Z občinskimi stanovanji upravlja Stanovanjsko komunalno 
podjetje Gornja Radgona. V letu 2016 planiramo za ta namen sredstva v višini 
1.676 EUR, realizirana so bila v višini 348 EUR oz. 26,7 % plana. 

041674– Oblikovanje rezervnega sklada  706 

Za stanovanja v lasti občine je pri upravljalcu občinskih stanovanj, v skladu s 41. in 
44. členom Stanovanjskega zakona, oblikovan poseben rezervni sklad . Sredstva 
rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in 
potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna 
vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil. V letu 2016 
planiramo v ta namen sredstva v višini 1.676 EUR, realizirana so bila v višini 706 
EUR oz. 42,1 % planiranega. 
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041673 – Ostali stroški vzdrževanja stanovanj  0 

Iz te postavke se črpajo izdatki za manjša vzdrževalna dela oziroma opravljene 
storitve, ki ne morejo biti predmet črpanja rezervnega sklada. V letu 2016 planiramo 
v ta namen 196 EUR. V prvem polletju leta 2016 se sredstva niso bila koriščena. 

041673 – Stroški prodaje stanovanj  0 

Za prodajo nepremičnin v lasti občine je potrebno izvesti javno zbiranje ponudb. V 
letu 2016 še ni bilo izvedeno, zato sredstva ostajajo neporabljena. 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 10.483 

041683 – Geodetske odmere 1.464 

Geodetske odmere – sredstva se namenijo za izvedbo geodetskih storitev. V letu 
2016 so bila planirana v višini 12.000 EUR, realizirana pa v višini 1.464 EUR oz. 
38,0 % planiranega za ureditev meja in parceliranje v k.o. Blaguš in odmero ceste v 
k.o. Kokolajnščak.  

041684 - Nakupi zemljišč 9.019 

V proračun za leto 2016 je, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2016, za nakup 
zemljišč planiranih 133.304 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 je bilo porabljenih 9.019 EUR za nakupe zemljišč za 
potrebe izgradnje čistilne naprave Biserjane in zemljišč za kolesarsko pot Čakova, 
ki se je gradila v sklopu obnove lokalnih cest prizadetih z gradnjo AC Cogetinci – 
Vučja Vas. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 18.907 

 

7029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 0 
 

041730 – Sofinanciranje investicij v  ZD Gornja Radgona 0   
V letu 2016 imamo v proračunu občin predvideno sofinanciranje investicije v ZD 
Gornja Radgona in sicer nadzidavo nad Dispanzer za medicino dela, prometa in 
športa. S planirano investicijo bo ZD pridobil dodatne prostore za potrebe odraslega 
zobozdravstva.  Vrednost del je bila ocenjena na 30.000 EUR. Od tega bo ZD 
Gornja Radgona sofinanciral 13,10 % oziroma 3.930 EUR. Preostali znesek, v višini 
26.070 EUR, bodo,  v skladu s 3. členom odloka o ustanovitvi zavoda, sofinancirale 
občine. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je tako mora za navedeno investicijo 
zagotoviti 13,91 % delež oziroma 3.627 EUR. Prav tako imamo v proračunih občin 
planirano urediti izolirnico za otroško šolski dispanzer. Skupna vrednost del je bila 
planirana v višini 18.000 EUR. Na ZD Gornja Radgona je odpadlo 2.358 EUR, na 
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občine ustanoviteljice pa 15.642 EUR. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je za 
navedeno investicijo zagotoviti 13,91 % delež oz. 2.176 EUR. 

V prvem polletju leta 2016 sredstva za ta namen še niso bila nakazana. 

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja 0 

041735 – Nabava medicinskih pripomočkov   0 

V letu 2016 smo planirali nabavo defibliratorja v vrednosti 2.500 EUR. 

V prvi polovici leta 2016 je bil defiblirator nabavljeni in nameščen na gasilskem 
domu Rožički Vrh, vendar še ni bil plačan. 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 18.907 

041701- Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje 
občina  18.677 

V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
povprečno mesečno vključitev 106 upravičencev po ceni 30,87 EUR mesečno na 
zavarovanca.  V letu 2016 imamo planiranih 29.200 EUR sredstev, realizacija do 
30.06.2016 je bila 18.677 EUR oz. 47,7 % plana. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 230 

170720 - Mrliško ogledna služba 230 

Za ta namen je v letu 2016 predviden izdatek v višini 784 EUR, do 30.6.2016 je bilo 
porabljenih 230 EUR oz. 29,3 % planiranega. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 38.165 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 24.027 

041818 – Obratovanje - KD 11.441 

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 21.523 EUR,  za nemoteno delovanje  
KD Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva 
pri delu, varovanje in javljanje požara, stroške električne energije, ogrevanja, 
porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov ter stroške telekomunikacij. V 
tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta, upravljanje z objektom, 
zavarovanje objekta in nabava opreme..  
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Postavka je bila realizirana v višini 11.441 EUR, kar predstavlja 53,2 % plana. 

041819 – Obratovanje Kulturno promocijski center - KPC 12.586 

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 25.772 EUR,  za nemoteno delovanje  
KPC Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva 
pri delu, varovanje in javljanje požara, stroške električne energije, ogrevanja, 
porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov ter stroške telekomunikacij. V 
tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta, upravljanje z objektom, 
zavarovanje objekta ter nabava opreme. 

Do 30.6.2016 je bila postavka realizirana v višini 12.586 EUR oz. 48,5 % plana. 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 14.038 

041805 – Knjižnica  Gornja Radgona 9.564 

Občina sofinancira kritje stroškov delovanja v deležu 13,91% od skupno 
dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta Javnega zavoda Knjižnica 
Gornja Radgona. Stroški  za dejavnost knjižnice v okviru javnega zavoda so 
določeni na podlagi postavljenih sodil in ključev delitev stroškov. Sredstva se 
nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda do višine vrednosti  
proračunske postavke. 

Planirani stroški dejavnosti knjižnice za leto 2016 so naslednji: 

• stroški dela  znašajo 86.000 EUR, od tega je delež občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici 11.963 EUR.  

• materialni stroški, ki vključujejo izdatke za objekt, delovanje knjižnice, 
posebne programe in knjižnično gradivo,  so planirani v višini 32.707 EUR. 
Delež občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 4.550 EUR. 

• sredstva za knjižnično gradivo so planirani v višini 53.000 EUR.  Dodatnih 
50 % planiranega zneska občin bi naj knjižnica pridobila s strani Ministrstva 
za kulturo s prijavo na  razpis za nabavo knjižničnega gradiva. Občina Sveti 
Jurij ob Ščavnici  zagotavlja 7.372 EUR. 

• Sredstva za nakup opreme se ne planirajo.  

Do 30.6.2016 smo realizirali postavko v višini 9.564 EUR oziroma 40,0 %. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 1.731 

041804 – Sofinanciranje programov kulturnim društvom  0 

Za uresničevanje javnega interesa v kulturi se na podlagi javnega razpisa za 
izvajanje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in sofinanciranja le-teh 
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja programov  kulturnih društev. Za ta 
namen smo v letu 2016 zagotovili sredstva v višini 17.499 EUR.  
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V mesecu maju 2016 je bil izveden javni razpis za izvajanje programov ljubiteljske 
kulture. Na razpis se je prijavilo 12 društev. Pogodbe z izvajalci so bile podpisane v 
mesecu juliju. V skladu s pogodbami bo sredstev vlagateljem nakazana do 
19.08.2016. 
 

01808 – Ostalo na področju kulture   1.731 

V okviru te postavke sofinanciramo projekte, ki jih izvaja Sklad za ljubiteljsko 
dejavnost Gornja Radgona ter ostale programe na področju kulture, za katere niso 
predvidene posebne postavke. Na tej postavki se  zagotavljajo tudi 13,91 % delež 
sredstev Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za sofinanciranje 40% stroškov dela ene 
delavke Javnega sklada RS Slovenije, Izpostava Gornja Radgona. 

V letu 2016 imamo za ta namen planirana sredstva v višini 3.600 EUR, realizirana 
so bila v višini 1.731 EUR oz. 48,1 % planiranega.  

18039005 - Drugi programi v kulturi 2.743 

041809 – Kulturni dom – električna energija 360 

V letu 2016 predvidevamo izdatke za električno energijo v starem kulturnem domu v 
višini  656 EUR, realizirani so bili v višini 360 EUR oz. 54,9 % plana. 

041810 – Stroški proslav, sprejemov 2.383 

V okviru te postavke se planira financiranje  novoletnega sprejema župana, sprejem 
odličnjakov in uspešnih učencev, druge sprejeme na občini ter ozvočenje prireditev, 
v skupni višini 2.383 EUR.  

 
Do 30.6.2016 so bili ti izdatki realizirani v višini 2.383 EUR oz. 79,4 % planiranega. 
 

041811 – Sofinanciranje investicij društvom s področja kulture 0 

V okviru te postavke se sofinancirajo investicije društvom s področja kulture. Za ta 
namen imamo v proračunu občine predvidena sredstva v višini 20.000 EUR.  
 
Konec meseca marca 2016 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje investicij 
društvom s področja kulture. Na razpis se je prijavilo 8 društev. Sredstva so bila 
dodeljena 7 upravičencem. Pogodbe so bile podpisane v mesecu juniju. V skladu s 
pogodbami bo sredstev vlagateljem nakazana v juliju. 
 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 0 

041820 - Programi veteranskih organizacij 0 

V okviru te postavke se financira delovanje Krajevne organizacija ZB NOB Videm 
ob Ščavnici. V letu 2016 smo za ta namen planirali sredstva v višini 482 EUR. 
Nakazilo sredstev se predvideva konec meseca julija 2016. 
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18049004 - Programi drugih posebnih skupin 100 

041832 – Društvo upokojencev Sveti Jurij ob Šč. 0 

Za delovanje Društva upokojencev Sveti Jurij ob Ščavnici imamo v proračunu za 
leto 2016 predvidena sredstva v višini 482 EUR. Nakazilo sredstev se predvideva 
konec meseca julija 2016. 

 

041834 – Karitas Sveti Jurij ob Šč. 0 

Za delovanje Karitasa Sveti Jurij ob Ščavnici imamo v proračunu za leto 2016 
predvidena sredstva v višini 1.685 EUR. Nakazilo sredstev se predvideva konec 
meseca julija 2016. 

041835 – VRŠD Kraljevci – Kočki Vrh 0 

Za delovanje Društva VRŠD Kraljevci – Kočki Vrh  imamo v proračunu za leto 2016 
predvidena sredstva v višini 482 EUR. Nakazilo sredstev se predvideva konec 
meseca julija 2016. 

041841 – Ostala društva  100 

V tej postavki so predvidena sredstva za delovanje Motorističnega kluba Jurjovski 
zmaji, v višini 482 EUR ter sredstva v višini 490 EUR za ostala društva, ki 
posredujejo vlogo in se z njimi sklene pogodba. V prvem polletju leta 2016 so bila 
sredstva, v višini 100 EUR, nakazana Društvu za zaščito živali Pomurja. 

18059001 - Programi športa 0 

041880 - Sofinanciranje programov športnih društev 0 

Sredstva na postavki so namenjena za realizacijo programov, določenih z letnim 
programom športa izvajalcem, izbranih preko postopka javnega razpisa. Za ta 
namen imamo v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 28.188 EUR. 

V mesecu aprilu 2016 je bil izveden javni razpis za izvajanje programov športa. 
Pogodbe z izvajalci so bile podpisane v mesecu juniju.  Sredstva bodo nakazana v 
mesecu juliju in avgustu. 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE 288.896 

 

19029001 - Vrtci 204.072 

041910 – Refundacije zunanjim vrtcem   9.161 
041911 – Razlika v ceni progr. v vrtcu in plač.staršev – zunanji vrtci                

  17.636 

V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva v višini razlike 
med ceno programov in plačilom staršev tudi vrtcem, ki nimajo sedeža v Občini 
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Sveti Jurij ob Ščavnici, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Sveti Jurij ob 
Ščavnici. V letu 2016 planiramo za Refundacije zunanjim vrtcem sredstva v višini 
19.051 EUR in za Razliko v ceni programa v vrtcu in plačili staršev – zunanji vrtci 
sredstva v višini 39.200 EUR. 
 
V prvi polovici leta 2016 smo za refundacije drugim vrtcem porabili 9.161 EUR oz. 
48,1 %, za razliko v ceni programov v vrtcu in plačili staršev zunanjim vrtcem pa 
17.636 EUR oz. 45,0 % plana.  

 
041916 – Vrtec »Sonček«, Sveti Jurij ob Ščavnici            177.275 

42050403 – Zavarovanje vrtca 1.203 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima  vrtec Sonček zavarovani pri  Zavarovalnici 
Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma, 
steklo in odgovornosti zaposlenih, v letu 2016 planiramo v ta namen odhodek v 
višini 1.568 EUR, porabljena so bila v višini 1.203 EUR. 

 
Na  podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini 
razlike med ceno programov in plačilom staršev za stroške dela, stroške materiala 
in storitev ter stroške živil za otroke. Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici pripravi 
finančni načrt za Vrtec Sonček, na podlagi katerega se izračuna ekonomska cena 
za programe v vrtcu v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih in se posreduje v sprejem občinskemu svetu. Ekonomska cena 
je osnova za zaračunavanje storitev staršem in občini. V letu 2016 iz proračuna 
občine planiramo naslednje izdatke za vrtec: 
• 41330006 – Plača in dr. stroški za zaposlene v vrtcu                    75.697 EUR 
• 41330203 – Materialni stroški vrtca              16.729 EUR 
• 41192101 – Plačilo razlike med ceno programa v        249.894 EUR 

         v vrtcih in plačilom staršev. 
 

V prvem polletju leta 2016 smo OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici za potrebe Vrtca Sonček 
nakazali 130.518 EUR za plačilo razlike med ceno programa v vrtcu Sonček in 
plačilom staršev, 34.961 EUR za plače in druge stroške zaposlenim v vrtcu ter 
8.852 EUR za materialne stroške vrtca.  

41330008 – Zaposlitveni program Zavoda za zaposlovanje RS v vrtcu  1.313 

Na podlagi Zakona o urejanju trga dela , (Uradni list RS št. 80/10, 21/13 in 63/13), 
Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja in pravilnika o izboru in 
sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS št. 96/13) se je OŠ za  vrtec 
Sonček prijavlja na program »Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in 
drugim udeležencem – IV. in V. stopnja strokovne izobrazbe. Občina, kot naročnik, 
zagotavlja, da za izvajanje javnega dela obstaja javni interes, krije stroške razlike do 
plače udeležencem programa, določenega v skladu s 52. členom ZUTD, v višini 15 
%, regres za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega zneska 
minimalne plače izdatke za prispevke za socialno varnost v skladu z zakonom, ki 
urejajo prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upoštevajo minimalno plačo. V 
ta namen smo v  proračunu občine planirali sredstva v višini 6.493 EUR. 

 
Do 30.06.2016 je bilo porabljenih 1.313 EUR, kar predstavlja 20,2 % plana. 
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41330019 – Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami   428 

Na podlagi Zakona o urejanju trga dela , (Uradni list RS št. 80/10, 21/13 in 63/13), 
Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Pravilnika o izboru in 
sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS št. 96/13) se OŠ za  vrtec 
Sonček vsako leto prijavi na javni razpis ZZRS za program javnih. Občina, kot 
naročnik, zagotavlja, da za izvajanje javnega dela obstaja javni interes, krije stroške 
razlike do plače udeležencem programa, določenega v skladu s 52. členom ZUTD, 
v višini 15 %, regres za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega 
zneska minimalne plače izdatke za prispevke za socialno varnost v skladu z 
zakonom, ki urejajo prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upoštevajo 
minimalno plačo. Za zaposlitev dveh udeleženk programa javnih del smo v letu 
2016 planirali sredstva v višini 1.952 EUR. 

 
Do 30.06.2016 je bilo nakazanih 428 EUR, kar predstavlja 21,9 % plana. 
 

41330026 – Sindikalni zaupnik v vrtcu     0 

Na podlagi 113. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
RS ter 7. člena Dogovora o podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 61/08) se v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih do 49 zaposlenih letno zagotovi 65 ur po naslednji vrednosti ure: 

• 7,46 EUR sindikalnim zaupnikom z visoko izobrazbo, 

• 6,71 EUR sindikalnim zaupnikom z višjo izobrazbo, 

• 5,96 EUR za vse ostale sindikalne zaupnike. 

Sindikalnim zaupnikom se zagotovi plačilo dvakrat letno in sicer: 
- do konca meseca aprila tekočega leta 
- do konca meseca oktobra tekočega leta. 

  
V Javnem vzgojen izobraževalnem zavodu OŠ Sv. Juriji ob Ščavnici deluje sindikat 
SVIZ OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici v katerega je vključenih 13,19 sistematiziranih 
delavcev v vrtcu Sonček in 24,81 sistematiziranih delavcev v osnovni šoli. 
Sindikalna zaupnica je univerzitetna predmetna učiteljica geografije in zgodovine 
(VII. stopnja izobrazbe). V ta namen smo v letu 2016 zagotovili 563 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 sredstva še niso bila nakazana. 

41330232 – Posebni projekti v vrtcu    0 

V tej postavki je  zajeto financiranje posebnih programov ob tednu otroka v mesecu 
oktobru, obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru ter organizacija 
tekmovanj in drugih prireditev. Za leto 2016 smo planirali sredstva v višini 675EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 sredstva v ta namen še niso bila nakazana. 
 

041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje  0 

V tej postavki je planirana izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih 
štirih oddelkov vrtca Sonček, energetsko sanacijo obstoječega vrtca in ureditev 
spremljajočih površin. Delno so bili projekti za nove oddelke vrtca že izdelani. 
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Potrebno je izdelati še projekte za energetsko sanacijo obstoječega vrtca, projekte 
za parkirišče in igrišče in rušitev objekta na teh površinah (Vukovar). V ta namen 
smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 15.000 EUR. 
 
Do 30.06.2016 sredstva v ta namen še niso bila koriščena.  
 

19039001 - Osnovno šolstvo 28.363 

041930 – Zavarovanje OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 3.447 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima Osnovno šolo Sveti Jurij ob Ščavnici zavarovani 
pri  Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, 
strojeloma, vloma, steklo in odgovornosti zaposlenih. V letu 2016 smo za ta namen 
planirali sredstva višini 3.447 EUR. 
  
V prvem polletju je bilo v ta namen porabljenih 3.833 EUR. 

041932 – Računalništvo v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 660 

Računalništvo je v osnovni šoli dodaten program, ki ga občina sofinancira in se 
izvaja kot tečaj računalništva  od 2. do 5. razreda. V letu 2016 smo planirali 
sredstva v višini 1.501 EUR. Realizirana do 30.06.2016 so bila v višini 660 EUR oz. 
44,0 % plana.  

041933 – Pouk tujega jezika v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 382 

Pouk tujega jezika – angleščine je v osnovni šoli dodaten program, ki ga sofinancira 
občina in se izvaja v 5. in 6. razredu v okviru fakultativnega pouka učenja drugega 
tujega jezika. Fakultativni pouk se izvaja v skladu z interesi učencev, staršev, okolja 
in v skladu s prioritetnimi opredelitvami ustanovitelja ter samo financiranje staršev. 
Vsebina dela je opredeljena v učnih predmetnih za fakultativne predmete, ki ga je 
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. Izvajalci fakultativnega pouka 
vodijo predpisano dokumentacijo. V pouk tujega jezika je vključenih 28 učencev 5. 
razreda in 7 učencev 6. razreda. Za leto 2016 smo  planirali sredstva v višini 1.242 
EUR.    
 
Do 30.06.2016 so bila realizirana, v višini 382 EUR oz. 30,8 % planiranega. 

041934 – Materialni stroški OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 21.383 

V okviru te postavke se pokrivajo stroški materiala, storitev in drugi specifični stroški 
povezani z zgradbo, uporabo prostora in opreme. Na podlagi finančnega  načrta 
osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici smo v letu 2016 za pokrivanje materialnih 
stroškov planirali izdatke v višini 49.748 EUR. Do 30.06.2016 so bili materialni 
stroški, na podlagi izstavljenih računov, realizirani v višini 21.383 EUR, kar 
predstavlja 43,0% plana. 

041936 – Sofinanciranje zaposlitvenega programa zavoda za zaposlovanje  950 

Na podlagi Zakona o urejanju trga (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-
ZUJF,21/2013,63/2013), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja in 
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13) 
so se na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici  prijavili na javni razpis s programom »Učna in 
druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem«, kjer se zahteva 
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V. stopnja strokovne izobrazbe. Občina, kot naročnik, v skladu s 7 – točko Pogodbe 
o izvajanju programa javnih del zagotavlja, da za izvajanje javnega dela obstaja 
javni interes, krije stroške razlike do plače udeležencem programa, določenega v 
skladu s 52. členom ZUTD, v višini 25 %, regres za letni dopust ter za udeležence, 
katerih plača ne dosega zneska minimalne plače izdatke za prispevke za socialno 
varnost v skladu z zakonom, ki urejajo prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo 
upoštevajo minimalno plačo. V ta namen smo v proračunu planirali sredstva v višini 
2.954 EUR. 

Do 30.06.2016 je bilo porabljenih 920 EUR, kar predstavlja 47,9 % plana. 
 

041938 – OŠ Sv. Jurij ob Šč.-Projekt »Zdrav življenjski slog« 489 

Projekt »Zdrav življenjski slog« se na šoli izvaja že od 01.09.2014. Projekt 
financirala EU in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Program se je izvajal do 
30.11.2015. Ponoven razpis je bil v mesecu januarju 2016. Ker je šola želela s 
programom neprekinjeno delovati, je posredovala na občino vlogo za financiranje 
programa do 01.03.2016. Glede na to, da so bili na razpisu uspešni, je šola 
sredstva vrnila, občina je financirala program le za mesec december 2015. Za ta 
namen je bilo porabljenih 489 EUR. 
 

041939 – OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici – čiščenja telovadnice za potrebe športa  0 

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je posredovala vloga za pokritje stroškov čiščenja 
telovadnice ob nedeljah, ko telovadnico in garderobe uporabljajo športna društva. 
Za ta namen smo v rebalansu proračuna planirali, za obdobje od novembra 2015 do 
aprila 2016, ko je bilo izvedeno 16 čiščen, dveh delavk, po dve uri, sredstva v višini 
343 EUR. 
 
Do 30.06.2016 sredstva še niso bila koriščena. 
 

041944 – Posebni projekti v OŠ Sv. Jurij ob Šč. 0 

V tej postavki je  zajeto financiranje posebnih programov ob tednu otroka v mesecu 
oktobru, obdaritev otrok – prihod Božička v mesecu decembru ter organizacija 
tekmovanj in drugih prireditev. 
V letu 2016 smo planirali sredstva v višini 780 EUR. Do 30.06.2016 še niso bila 
realizirana. 
 

    41945 – Notranja revizija v Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici 0 
Na podlagi 10. poglavja Zakona o javnih financah »Notranji nadzor javnih financ in 
proračunsko inspiciranje« (Uradni list RS št. 11/11 UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15 
ZFisP) in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ (Uradni list RS 72/02) je zavod zavezanec za notranjo revizijo 
na vsaka tri leta, saj dosega prihodke do 1.086.463 EUR. OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici  
bo notranjo revizijo za leto 2015 izvajala v letu 2016. Za ta namen so bila v 
proračunu občine zagotovljena sredstva v višini 2.769 EUR. 
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V prvem polletju leta 2016 sredstva še niso bila koriščena. 

04150 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sv. Jurij ob Šč. 0 

Za sofinanciranje investicij v Osnovni šoli smo planirali v letu 2016 sredstva v višini 
10.000 EUR za ureditev parkirnega prostora in izdelavo strategije ureditve 
hidrantnega omrežja. 

V prvem polletju leta 2016 sredstva še niso bila koriščena. 

04160 – OŠ Gornja Radgona Podružnica dr. Janka Šlebingerja – materialni 
stroški 1.051 

Ta postavka vključuje kritje materialnih stroškov objekta OŠ Gornja Radgona 
podružnična šola dr. Janka Šlebingerja. Sredstva za kritje materialnih stroškov 
objekta v OŠ G. Radgona za dejavnost podružnične šole dr. Janka Šlebingerja 
zagotavlja občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 13,91%. Osnova sofinanciranja se 
predhodno dogovori  med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob 
Ščavnici ter Osnovno šolo Gornja Radgona. Na podlagi podatkov  Osnovne šole 
Gornja Radgona je za dejavnost podružnične šole namenjeno 889 m2 površin. 
Občine za dejavnost podružnične šole  krijemo samo materialne stroške objekta, 
dodatni stroški dela v finančnem načrtu zavodu za dejavnost podružnične šole niso 
predvideni. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima v letu 2016 predvideno v ta namen 
2.201 EUR. Do 30.06.2016 so bila realizirana v višini 1.051 EUR oz. 47,8 %. 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 9.003 

041980 - Glasbena šola Gornja Radgona – materialni stroški 3.507 

Ta postavka vključuje kritje materialnih stroškov GŠ Gornja Radgona . Sredstva 
zagotavljajo vse štiri ustanoviteljice Občina Apače, Občina Gornja Radgona, Občina 
Radenci in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja 
v  deležu 13,91%. Osnova sofinanciranja se predhodno dogovori  med občino 
Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter GŠ Gornja Radgona. 
V letu 2016 smo  planirali za ta namen sredstva v višini 4.827 EUR. 

Do 30.06.2016 smo GŠ Gornja Radgona, na podlagi dejanskih izdatkov, nakazali 
sredstva v višini 3.507 EUR oziroma 72,7 % plana. 

041981 - Glasbena šola Gornja Radgona – revije, tekmovanja        0 

V letu 2016 planiramo za revije in tekmovanje  Glasbene šole Gornja Radgona 695 
EUR. Do 30.06.2016 sredstva še niso bila nakazana. 

041982 - Glasbena šola Gornja Radgona – stroški dela  2.749 

V letu 2016 smo planirali za stroške dela  Glasbene šole Gornja Radgona 5.947 
EUR, realizirani so bili v višini 2.749 EUR oz. 46,2 % plana. 

041983 - Glasbena šola Gornja Radgona – najemnina 2.746 

V letu 2016 smo planirali sredstva za plačevanje najemnine  Glasbene šole Gornja 
Radgona 5.845 EUR, realizirana do 30.06.2016 so bila v višini 2.746 EUR oz. 47,0 
% plana. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 44.760 
 

041940 – Prevoz otrok v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 40.003 

V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna 
financirati prevoz šoloobveznih otrok v šolo in domov.  Prevoz izvaja Arriva 
Štajerska d.o.o.. V ta namen imamo v letu 2016 planirana sredstva v višini 70.000 
EUR. Do 30.06.2016 so bila porabljena v višini 40.003 EUR, kar predstavlja 57,2 % 
planiranega. 
041942 – Prevoz otrok v Cankarjev dom 220 

Občina financira učenci  9. razreda prevoz v Cankarjev dom v Ljubljano, kjer se 
udeležijo gledališke predstave. V ta namen v proračunu občine zagotavljamo 
sredstva v višini 300 EUR, realizirana so bila v višini 220 EUR oz. 73,3 % plana. 

041943 – Doplačila za šolo v naravi 373 

Za učence 2. razreda šola vsako leto izvede tri dnevno šolo v naravi. Šola v naravi  
temelji na naravoslovnih vsebinah in opravljanju izletov v okviru športnega 
programa Zlati Sonček.  Za učence 7. razreda OŠ pa se organizira pet dnevna šola 
v naravi s poudarkom na naravoslovnih in tehničnih vsebinah. Za ta namen je 
občina planira sredstva v višini 1.770 EUR. 
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V prvem polletju leta 2016 je občina sofinancirala šolo v naravi za učence 7. 
razreda, ki je bila v mesecu januarju in za učence 9. razreda v mesecu februarju v 
skupni višini 373 EUR. 

041970 – Ostali prevozi šoloobveznih otrok  4.165 

V okviru te postavke se financirajo prevozi otrok s posebnimi potrebami. En otrok 
obiskuje OŠ Gornja Radgona, Podružnica dr. J. Šlebingerja v Gornji Radgoni, 3 
otroci OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru, in 2 otroka III. OŠ v Murski Soboti. V ta 
name smo v letu 2016 planirali povračila stroškov prevoza fizičnim osebam v višini 
9.300 EUR. 
Do 30.06.2016 so bila nakazana sredstva v višini 4.165 EUR oz. 44,8 % 
planiranega. 

 

19069004 - Študijske pomoči 2.698 

011990 – Finančne spodbude za stimulacije študentov 2.698 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o stimulaciji študentov. Pri 
podeljevanju stimulacij se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih 
in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto ter uspešno opravljena diploma, 
magisterij in doktorat. Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na 
univerzi. V letu 2016 smo v ta namen planirali sredstva v višini 15.823 EUR, do 
30.06.2016 so bila porabljena v višini 2.698 EUR oz. 17,1 % planiranega. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 107.095 

 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 3.500 

042002 – Finančna spodbuda za novorojence 3.500 

Občina Sveti Juri ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o dodeljevanju finančnih 
spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Pravico do prispevka lahko 
uveljavlja mati otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima otrok skupaj 
s svojo materjo prijavljeno stalno bivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Pravico do 
prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, če je zakoniti zastopnik otroka na 
podlagi odločbe pristojnega organa. Višina enkratnega prispevka znaša 250,00 
EUR. V letu 2016 planiramo sredstva v višini 7.840 EUR. Do 30.06.2016 so bila 
realizirana v višini 3.500 EUR, kar predstavlja 44,6 % planiranega. 

042035 – Izvajanje socialno varstvenega programa Zavoda za pomoč družini 
na domu VITICA G.Radgona 0 

    

Zavod  za  pomoč  družini  na  domu  VITICA  Gornja  Radgona  izvaja  socialno  
varstveni program za  starejše na  področju informiranja,  svetovanja  in  
zagovorništva.  Program se izvaja 3 ure tedensko v prostorih KUS-a. Stroški občine 
so 50 EUR na mesec.   
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Za ta namen smo z rebalansom predvidili sredstva v višini 600 EUR, ki še niso bila 
koriščena. 

20049001 - Centri za socialno delo 6.995 

042030 – Neposredna socialna oskrba uporabnikov - CSD 5.660 

Program pomoč na domu ali socialna oskrba na domu je voden proces in 
organizirana oblika praktične pomoči, kjer sodelujejo vodja in koordinator storitve, 
izvajalec in uporabnik storitve. Program zajema različne oblike pomoči od 
gospodinjske pomoči, pomoči pri vzdrževanju higiene in pomoči pri ohranjanju 
socialnih stikov. Za ta namen smo predvidevali v proračuna za leto 2016 sredstva v 
višini 12.740 EUR. V prvem polletju leta 2016 so bila porabljena v višini 5.660 EUR 
oz. 44,4 % planiranega. 

042031 – Pomoč družini na domu (vodenje in koordinacija) – CSD  1.336 

Za vodenje in koordiniranje te storitve v letu 2016 planiramo sredstva v višini 3.920  
EUR. Porabljena so bila v višini 1.336 EUR oz. 34,1 % planiranega. 
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 26.903 

042001 – Izplačilo družinskemu pomočniku 16.209 

Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Gornja Radgona občina izplačuje 
družinskemu pomočniku  delno plačilo za izgubljeni dohodek, v bruto znesku 734,15 
EUR in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. 
Izdatek v ta namen smo v letu 2016 predvidevali v višini 33.000 EUR. Na podlagi 
44. Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika 
občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove 
primerne porabe, zagotovijo po preteku  proračunskega leta dodatna sredstva iz 
državnega proračuna. Dodatek za tujo nego in pomoč, ki jo invalidna oseba 
prejema, se plačuje občini. 
 
V prvem polletju leta 2016 smo za ta namen porabili 16.209 EUR oz. 49,1 % plana. 

042040 – Oskrbovalni dan v VDC 10.694 

Na dan 30.06.2016 smo imeli v VDC Murska Sobota enota Gornja Radgona 3 
oskrbovance. V letu 2016 smo v ta namen planirali izdatke v višini  19.500 EUR. Do 
30.06.2016 smo porabili sredstva v višini 10.694 EUR oz. 54,8 % plana.  
 

20049003 - Socialno varstvo starejših 67.642 

042050 – Domska oskrba 67.642 

V občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v skladu z odločbo CSD Gornja Radgona 
upravičenih do oskrbnine 20 oskrbovancev, ki se nahajajo v Domu starejših 
občanov Ljutomer (3), v Domu starejših občanov Gornja Radgona (6), v Domu 
Lukavci (5), v DOSOR – Dom starejših občanov Radenci (3), v Domu starejših Idila 
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(1), Domu Lenart d.o.o. (1) in  Zavod za usposabljanje, delo in varnost Dornava (1 
oseba). V letu 2016 smo v ta namen planirali sredstva v višini  130.000 EUR. 

 Do 30.06.2016 so bila porabljena v višini 67.642 oz. 52,0 % plana. 

042051 – Teden starejših občanov 0 

Vsako leto je srečanje starejših občanov. Za pogostitev starejših imamo v  
proračunu občine v letu 2016 predvidenih  917 EUR. Do 30.06.2016 sredstva še 
niso bila nakazana. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 821 

042060 - Subvencioniranje stanarin 97 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno 
subvencioniranje neprofitne najemnine za socialno ogrožene osebe, ki nimajo 
dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnine za stanovanja. Subvencija se odobri z 
odločbo, na podlagi vloge najemnika. V ta namen je bilo v letu 2016 planiranih 
1.568 EUR. 
 
V prvem polletju leta 2016 je bilo porabljenih 97 EUR, ki se nanaša na mesec 
december 2015. V letu 2016 s strani CSD ni bila izdana odločba za 
subvencioniranje stanarine. 
 

042061 - Denarne in druge socialne pomoči 200 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima sprejeti Pravilnik o denarni pomoči v Občini Sveti 
Jurij ob Ščavnici. V proračunu občine v ta namen planiramo sredstva v višini 1.200 
EUR. Do 30.06.2016 smo v ta namen nakazali enemu prosilcu 200 EUR. 

042062 - Plačilo pogrebnin 0 

Iz te postavke se pokrivajo stroški pogreba za občane, ki nimajo nikogar, ki bi  pokril 
stroške pogreba. Minimalni strošek pogreba je 1.000,00 EUR. V letu 2016 smo 
planirali sredstva v višini 1.960 EUR. Do 30.06.2016 sredstva še niso bila 
koriščena. 

042064 – Stroški obdukcij 524 

V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 
Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe je občina dolžna 
plačevati stroške obdukcije in prevoza na obdukcijo. V letu 2016 smo v ta namen 
planirali sredstva v višini 3.920 EUR , do 30.06.2016 je bila plačana ena sanitarna 
obdukcija v višini 524 EUR, kar predstavlja 13,4 % planiranega. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.234 

042036 – Sofinanciranje programa Pomurski Materinski dom 0 

Program Pomurski materinski dom je bil v proračun leta 2016 vključen z 
rebalansom proračuna.  Za ta namen smo predvideli sredstva v višini 1.234 EUR, ki 
do 30.06.2016 še niso bila koriščena. 

042070 – Rdeči križ Gornja Radgona 1.234 

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje OZ RK Gornja Radgona 
v obsegu, enotno dogovorjeno z vsemi občinami na nivoju UE Gornja Radgona in 
sicer enotno dogovorjeno 100% od osnove 26 plačnega razreda za sekretarko, 50% 
od osnove 21. plačnega razreda za tajnico ter na določeno osnovo 60% za 
materialne stroške. V skladu s pogodbo o delovanju Rdečega križa Gornja Radgona 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira plačo sekretarke in tajnice ter materialne 
stroške rdečega križa.  V ta namen smo imeli v proračunu občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici planirana sredstva v višini 3.702 EUR. Z rebalansom proračuna pa je bila 
vključen novi konto OZ RK Gornja Radgona – nabava službenega vozila, v višini 
815 EUR (delež naše občine). V prvem polletju leta 2016 smo za delovanje OZ RK 
gornja Radgona nakazali sredstva v višini 1.234 EUR, kar predstavlja 33,3 % plana. 
Sredstva za nabavo službenega vozila še niso bila nakazana. 

042071 – Rdeči križ Sv. Jurij ob Ščavnici 0 

Za delovanje Krajevnega združenja RK Sv. Jurij ob Ščavnici  imamo v proračunu 
občine predvidena sredstva v višini 917 EUR.  
 
V prvem polletju leta 2016 sredstva, za ta namen, še niso bila nakazana. 
 

042075 – Ostala društva s področja sociale 0 

Postavka ostala društva vključuje sofinanciranje delovanja humanitarna društva v  
planirani višini 500 EUR . 
 
Do 30.06.2016 sredstva navedenim društvom še niso bila nakazana. 

042076 – Društvo varnega zavetja – Varna hiša Ljutomer 0 

V proračunu za leto 2016 imamo za delovanje Društva varnega zavetja, Varna hiša 
Ljutomer predvidenih 531 EUR. Sredstva so bila nakazana. 
 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
–  domače zadolževanje               24.689 

 042211 – Plačilo dolgoročnih obresti            4.689 
     Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2012 pri SID banki d.d. najela dolgoročni   
     kredit v višini 800.000 EUR za dobo 20 letih. Za najeti kredit bomo v letu 2016 
     plačali 15.000 EUR obresti.  Do 30.06.2016 smo poplačali 4.689 EUR obresti oz. 
     31,3 % plana. 
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 042222 – Odplačilo dolgoročnega kredita 20.000  
     Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2012 najela dolgoročni kredit pri SID –    
     Slovenski izvozni in razvojni banki d.d., v višini 800.000 EUR za KD Sveti Jurij ob 
     Ščavnici. Za odplačilo glavnice, ki zapade v plačilo v letu 2016, imamo v proračunu 
     planiranih 40.000 EUR.  Do 30.06.2016 smo porabili 20.000 EUR oz. 48,5 % 
     planiranega. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.644 

 

23029001 - Rezerva občine 4.804 

042302 - Proračunska rezerva  0 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih 
letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi sredstev proračunske rezerve 
v skladu z odlokom o proračunu odloča župan, v drugih primerih uporabe sredstev 
proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča 
občinski svet. Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega 
sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna 
evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju 
sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski 
porabi sredstev.  V letu 2016 smo planirali sredstva v višini 5.000 EUR. Do 
30.06.2016 proračunska rezerva še ni bila oblikovana. 

042302 – CEROP - oblikovanje sklada pri Občini Puconci  4.804 

Sredstva za posebne namene so namenjena za oblikovanje sklada nepremičnin in 
opreme CEROP, v višini 8.014 EUR in oblikovanje sklada odlagališče CEROP, v 
višini 1.885 EUR. V skladu s sklepom skupščine CEROP se 50 % sredstev 
najemnine od nepremičnin in opreme ter odlagališča oblikuje kot sklad  v Občini 
Puconci.  

V prvem polletju leta 2016 smo v ta namen Občini Puconci nakazali 4.804 EUR za 
oblikovanje sklada nepremičnin in opreme CEROP. 

 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 840 

042301 - Splošna proračunska rezervacija občine 840 

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za 
nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Splošna proračunska rezervacija je v 
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letu 2016 planirana v višini 14.700,00 EUR. Do 30.6.2016 je bila porabljena v višini 
840 EUR za sofinanciranje javnega dela CSD Gornja Radgona, v višini 324,51 
EUR, za sofinanciranje javnega dela RK Gornja Radgona, v višini 87,92 EUR za 
mesec december 2015, za usklajevalni sestanek z JP Prlekija za RČN Biserjane, v 
višini 62,60 EUR, za svetovanje JP Prlekija v zadevi vodooskrba Pomurja, sistem C, 
v višini 425,09 EUR ter plačilo zamudnih obresti, v višini 2,25 EUR. 

 

06 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA   9 . 5 6 3  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 9.563 

 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 9.563 

060601 – Stroški dela skupne občinske uprave 8.196 

Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je  01.01.2013, na podlagi sprejetega Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, 
pristopila k skupni občinski upravi Občine Gornja Radgona in Apače. Za stroške 
dela te skupne občinske uprave planiramo v letu 2016 sredstva v višini 12.648 
EUR. Do 30.06.2016 je bilo nakazanih 6.022 EUR sredstev, kar predstavlja 47,6 % 
plana.  
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je pristopila tudi k Skupni občinski upravi občin v 
Spodnjem Podravju (krajše SOU SP). Za ta namen imamo v proračunu leta 2016 
planirana sredstva v višini 4.500 EUR. Do 30.06.2016 je bilo v ta namen porabljenih 
2.175 EUR oz. 48,3 % plana. 

060602 – Materialni stroški skupne občinske uprave 1.367 

Za materialne stroške skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo«, smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 5.009 EUR. Do 30.06.2016 so 
bili realizirani v višini 1.367 EUR, kar predstavlja 27,29 % plana. 
 
Za materialne stroške skupne občinske uprave Spodnje Podravje, smo v letu 2016 
planirali sredstva v višini 500 EUR. Do 30.06.2016 sredstva še niso bila koriščena. 
 

060603 – Investicije in nakup opreme skupne občinske uprave 0 

Za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev skupne občinske uprave v letu 2016 
planiramo sredstva v višini  100 EUR, ki do 30.06.2016 niso bila realizirana 

 
2.  PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH POSTAVK V PRORAČUN, 

PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA 
PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI 
IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED 
LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 
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2.1.  PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH POSTAVK V PRORAČUN 
 
V prvem polletju leta 2016 smo v proračun na prihodkovni strani na novo vključili 
naslednje prihodke: 

• Konto 74000405 – Služba vlade RS-Sofinanciranje skupne OU – Notranja 
revizija, v višini 1.068 EUR. 
 

2.2. PORABA NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA 
 
Na dan 31.12.2015  je bil ostanek sredstev na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
341.734,70 EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2016. Sredstva so se  
porabila za poplačilo računov iz leta 2015 ter plačilo prenesenih investicij  iz  leta 2015 
in planirane investicije v letu 2016. 
 
Na dan 30.06.2016 je bilo stanje denarnih sredstev na računu občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici 381.021,73 EUR.  Vezana sredstva na odpoklic smo imeli pri DBS d.d., v 
višini 300.000 EUR. 
 
2.3. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 
 
Neporavnane obveznosti iz preteklih let, ki so podane v zaključnem računu za leto 
2015, so izhajale iz prejetih računov v mesecu decembru, zato so bile poravnane v 
začetku leta 2016. Ostalih,  starejših, neporavnanih obveznosti nimamo. 
 
 
2.4. PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
 
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in so bile z  prerazporeditvami  
župana št. 410-0005/2015 prerazporejene naslednje postavke: 

• Odredba št. 2016-001, z dne 06.03.2016               v višini            101,00 EUR 
(iz proračunske postavke 040620, konta 40220502 – Mobitel na  proračunsko 
postavko 040620, konto 40220504 – TV naročnina), 

• Odredba št. 2016-002, dne 30.06.2016          v višini              170,00 EUR 
(Iz proračunske postavke 010404, konta 40200603 – Občinsko glasilo na 
postavko 010406, konto 40209906– Stroški proslav (občinski praznik)), 

• Odredba št. 2016-003, dne 30.06.2016                    v višini                77,00 EUR 
(Iz postavke 041520,  konto 402099234 – Sredstva za pokrivanje neizterljivih 
okoljskih dajatev na postavko 041505,  konto 40209908 – Čistilna akcija ), 

 
2.5. SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM 
 
Sprememb v zvezi z neposrednimi uporabniki v tem obdobju ni bilo. 
 
2.6. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 
 
Sredstva proračunske rezerve, ki so planirana  v višini 5.000 EUR, v prvem polletju 
leta 2016, še niso bila oblikovana. Prav tako ni bilo porabe sredstev rezervnega sklada 
v prvem polletju 2016. 
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2.7. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE 
 
Sredstva proračunske rezervacije so bila v proračuna za leto 2016 predvidena v višini 
14.700 EUR. Porabljena so bila v višini 840 EUR za naslednje namene: 

• za sofinanciranje javnega dela CSD Gornja Radgona, v višini 324,51 EUR, 

• za sofinanciranje javnega dela RK Gornja Radgona, v višini 87,92 EUR za 
mesec december 2015,  

• storitev JP Prlekije povezane z RČN Biserjane, v višini 62,60 EUR, 

• storitev JP Prlekija v zadevi vodooskrba Pomurja, sistem C, v višini 425,09 
EUR ter  

• za plačilo zamudnih obresti, v višini 2,25 EUR. 

 
 
 

3. RAZLOGI GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM 
PRORAČUNOM 

 
Iz same realizacije je razvidno, da posamezni  doseženi prihodki in odhodki za prvo 
polletje leta 2016 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 28,4 %, odhodki pa 
19,2 %, planiranega. Glavni razlog odstopanj, v primerjati s sprejetim proračunom, je v 
kapitalskih prihodkih, ki v prvem polletju leta 2016 še niso bili realizirani ter transferni 
prihodki, ki so bili realizirani le v višini 11,0 % planiranega. Na kapitalske prihodke 
lahko vplivamo tako, da pristopimo,  v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanja 
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 
2016, k prodaji premoženja, nimamo pa vpliva na transferen prihodke, ki so odvisni od 
javnih razpisov in pozitivno rešenih vlog. Posledično imajo nerealizirani prihodki vpliv 
na investicijske odhodke, katerih realizacija je samo 6,8 % planiranega ter na 
investicijske transfere, katerih realizacija je  43,0 % planiranega.  
Do konca leta 2016 pričakujemo, da bomo predvidene tekoče prihodke in odhodke, v  
primerjavi s sprejetim planom, realizirali. Vprašljivi so projekt, ki so vezani na javne 
razpise za sofinanciranje, ker se še vedno ne ve, kateri projekti bodo podprti z javnimi 
razpisi.   
 

4. PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV 
 
Iz ugotovitev polletnega poročila izhaja, da je v drugem polletju leta 2016, potrebno 
pristopiti k pripravi rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 in 
spremembi proračuna za leto 2017. Izvesti je potrebno vse aktivnosti, da bomo 
realizirali načrtovane kapitalske in transferne prihodke, posledično pa bomo lahko 
realizirali tudi investicijske odhodke in investicijske transfere. 
 
 
Sv. Jurij ob Ščavnici, julij 2016 
 
Pripravila:          Župan  
Suzana ŠADL          Miroslav PETROVIČ 


