OBČINA JURŠINCI - ŽUPAN
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
spletna stran: http://www.jursinci.si, elektronska pošta: obcina.jursinci@jursinci.si

Štev.: 900-0033/2018-35
Datum: 11. 11. 2020
V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št.
5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine
Juršinci, št. 5/17 in 3/20)
sklicujem
14. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 18. novembra 2020,
ob 17. uri, v Kulturni dvorani.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta
2. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti
v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020
3. Predlog sklepa za prodajo zemljišča s parc. št. 41/19, k.o. Juršinci
4. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 531/1, k.o.
Senčak
5. Obravnava pobud s strani občanov
6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 - PREDLOG I
7. Obravnava pobude Koordinacijskega odbora LMŠ Spodnje Podravje
8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Juršinci
9. Obravnava vloge OŠ Juršinci k sistemizaciji delovnega mesta
10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Občine Juršinci,
- direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
- referent za računovodstvo,
- ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točki 9),
- mediji.

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Juršinci z dne, 2. 9. 2020, ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Juršinci

PRISOTNI ČLANI SVETA: Robert Horvat, Alojz Herga (-od 2. točke dalje), Dragica Toš
Majcen, Vesna Krampelj, Ivan Toplak (-od 1. točke dalje), mag. Donald Rus in Darko Bogša
OPRAVIČENO ODSOTNI: Marko Toplak, Patricija Erhatič
OSTALI PRISOTNI: Alojz Kaučič - župan, mag. Saša Golob Hodnik - direktorica OU, Nataša
Tement - višji referent II. - zapisnikar, g. Robert Brkič- predstavnik SOU občin Sp. Podravja,
ga. Jelka Svenšek – ravnateljica OŠ Juršinci, mediji - Štajerski Tednik, novinarka Senka Dreu

Sejo je sklical in vodil v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Juršinci, župan g. Alojz
Kaučič.

G. župan je vse prisotne pozdravil ter v nadaljevanju predlagal razširjen dnevni red z dodatnima
točkama 10 in 11:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
2. Predlog sklepa o potrditvi ocene in poročila o izvajanju Občinskega programa varnosti
Občine Juršinci v letu 2019
3. Obravnava vloge OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in uporabi
fleksibilnega normativa v vrtcu za šolsko leto 2020/2021
4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 897 k.o. Kukava
5. Predlog sklepa o oddaji poslovnih prostorov v najem
6. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Juršinci za leto 2020 v prvem
polletju
7. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu
Občine Juršinci za leto 2020 - rebalans I
8. Projekt Kolesarske povezave v Spodnjem Podravju (podaja informacij)
9. Priprava predloga za imenovanje člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Ptuj
10. Informacija o idejnem projektu o ureditvi učilnic na podstrešju OŠ Juršinci
11. Informacija o izgradnji stopnišča in bankin pred cerkvijo
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Prisotni člani sveta (5 svetnikov) so soglasno potrdili predlagan dnevni red z vključenima
dodatnima točkama 10 in 11.

Ad/1
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta je bil objavljen na spletni strani Občine.
Pregled sklepov iz zapisnika navedene seje je podala direktorica občinske uprave.
G. župan je pozval svetnike, da podajo na zapisnik morebitne pripombe.
Nadalje so člani Občinskega sveta (glasovalo je 6 svetnikov) soglasno sprejeli SKLEP: potrdi
se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Juršinci.

Ad/2
Predlog sklepa o potrditvi ocene in poročila o izvajanju Občinskega programa
varnosti Občine Juršinci v letu 2019
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine in posredovano svetnikom po e-pošti.
G. župan je za obrazložitev prosil g. Roberta Brkiča.
G. Robert Brkič je povedal, da je na podlagi Zakona o občinskem redarstvu potrebno najmanj
enkrat letno s strani občinskega organa oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. V letu
2019 so bile izvedene vse naloge v skladu s Programom dela Medobčinskega redarstva za leto
2019. Občinski redarji so izvajali nadzor na posameznih lokacijah ali kritičnih točkah, ki so bile
izpostavljene s strani občine, policije in SPVCP, ter v večini zapisane v OPV.
Pojasnil je prav tako, da redarji posebej posvečajo pozornost nadzoru nad mirujočim prometom.
V skladu z usmeritvami občinske uprave in župana se na območju občine Juršinci izvaja le
aktivno preventivno delovanje, ki se večinoma zaključijo le z opozorili in postavljenimi roki za
odpravo pomanjkljivosti. Uporaba prisilnega sredstva ni bila potrebna.
V času raznih preventivnih akcij se je udeležence v prometu opozarjalo na razne
pomanjkljivosti (uporaba čelad, odsevnih trakov ali kresničk). Splošne ugotovitve so, da je
stanje z vidika varnosti na območju Občine Juršinci ocenjeno kot zelo ugodno.
G. župan se je zahvalil za obrazložitev in podal točko v razpravo.
G. Rus Donald se je zahvalil redarski službi za pomoč pri izvedbi projektov SPV in varne šolske
poti.

G. Robert Horvat je opozoril na nepravilno parkiranje ob nedeljah na pločnikih (v času trajanja
maše) in tudi ob dvigu otrok iz vrtca in po pouku, ki puščajo avtomobile kar sredi cestišča.
Redar naj ob tovrstnih nepravilnostih kršiteljem izda opozorilo, nadalje bi jih bilo potrebno
kaznovati. Ena izmed možnosti je tudi, da se na cesti označijo parkirišča. Ga. Jelka Svenšek,
ravnateljica OŠ Juršinci in tudi ga. Vesna Krampelj sta v vezi nepravilnega parkiranja povedali,
da se starše vsako leto opozarja o navedenem, vendar opozorila ne zaležejo.
G. Donald Rus je povedal, da je na seji SPVCP bil prisoten novi vodja okoliša g. Marjan Premzl,
ki je v času spremljanja šolskega okoliša že zaznal nepravilnosti v vezi s parkiranjem. Potrebno
bo ustrezno ukrepanje, najprej s preventivo in nadalje s sankcijami.
G. Brkič je povedal, da bodo v vezi z navedenim izvedli dodatne preveritve, predvsem v času
po pouku in ustrezno ukrepali. Svetniki so izrazili strinjanje o navedenem.
G. župan je po razpravi dal točko na glasovanje.
Člani občinskega sveta (glasovalo je 7 svetnikov) so soglasno sprejeli SKLEP: potrdi se
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Juršinci za leto 2019.

Ad/3
Obravnava vloge OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in
uporabi fleksibilnega normativa v vrtcu za šolsko leto 2020/2021
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine.
Pod točko sta se obravnavali vlogi OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest
v vrtcu za šolsko leto 2020/2021 ter za izdajo soglasja k uporabi fleksibilnega normativa v vrtcu
za šolsko leto 2020/2021.
Krajšo obrazložitev je podala ga. Jelka Svenšek, ravnateljica OŠ Juršinci. Povedala je, da je
vsako leto vpisanih več otrok.
Pojasnila je, da je v vrtec za šolsko leto 2020/2021 vpisanih 110 otrok, za kar je v skladu z
zakonodajo zahtevano oblikovanje 6 oddelkov ( 2 oddelka I. starostne stopnje, 2 kombinirana
oddelka in 2 oddelka II. starostne stopnje). V vsakem oddelku prve starostne skupine je tako
prostora za 24 otrok, druge starostne skupine za 14 otrok in v kombiniranem oddelku je prostora
za 19 otrok. Iz vloge izhaja, da so prostorski in kadrovski pogoji zagotovljeni. Sistemizacija
delovnih mest v vrtcu za leto 2020/2021 je ustrezna in v skladu z zakonskimi predpisi.

Z uporabo fleksibilnega normativa se zagotovi dodaten prostor v vsakem oddelku za največ dva
otroka, v primeru vpisa v vrtec med šolskim letom.
Ravnateljica je hkrati tudi seznanila Občinski svet tudi z grožnjami, ki jih je v zvezi z nošnjo
zaščitnih mask deležna od samega začetka šolskega leta. Mnogi starši namreč ne dovolijo, da
bi njihovi otroci nosili zaščitne maske v šoli ali v šolskem avtobusu. Oblikovala se je celo
skupina ljudi, ki po družbenih omrežjih poziva starše k ukrepanju zoper nošnjo mask. Z vidika
varnosti so zaščitne maske v teh časih, potrebne.
Ravnateljica je seznanila tudi prisotne o podani vlogi za izvedbo roditeljskih sestankov po
oddelkih v učilnici kulturne dvorane – sestanki se izvedejo v skladu s priporočili NIJZ. G. župan
je odobril uporabo dvorane v ta namen.
G. župan se je zahvalil za obrazložitev in podal točko v razpravo.
Go. Vesno Krampelj je zanimala urejenost jutranjega odpiranja in varstva za vozače. Ga.
ravnateljica je odgovorila, da se bo za vozače uredilo jutranje varstvo v avli. Nadalje je
ravnateljica povedala, da se z Arrivo ni uspelo dogovoriti za kasnejši prevoz za mesec
september.
Ga. Saša Golob Hodnik je pripomnila, da je bila prepričana, da se je šoli uspelo uskladiti z
Arrivo v vezi kasnejšega prevoza za september, saj ne bi smelo biti težav v vezi uskladitve s
strani Arrive. Ravnateljica je povedala, da niso želeli sodelovati. Ga. Saša Golob Hodnik je
povedala, da se je Arriva po razpisu prijavila na tri linije, sedaj se potrebujeta trenutno le dve
istočasno. S strani Arrive bi bilo prav, da bi uskladitev upoštevali.
Ga. Vesna Krampelj je podala mnenje, da kar se plačuje, se naj tudi izvaja, saj ni prav, da Arriva
kombinira prevoz z rednimi linijami. Župan in direktorica OU sta povedala, da se bo v vezi
navedenega čim prej sklical sestanek z Arrivo.

Po krajši razpravi je glasovalo 7 članov sveta, ki so soglasno sprejeli SKLEP: OŠ Juršinci se
daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu in k uporabi fleksibilnega normativa v vrtcu
za šolsko leto 2020/2021.

Ad/4
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 897 k.o.
Kukava

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 897, k.o. Kukava je
bil objavljen na spletni strani občine.
Krajšo obrazložitev na seji je podala direktorica občinske uprave. Pojasnila je, da je bila prejeta
pobuda občana za nakup nepremičnine parc.št. 897, k.o. Kukava.
Nepremičnina parc. št. 897 k.o. 374 Kukava (665 m2) ne služi več namenu javnega dobra, torej
ne služi več splošni uporabi, zato se predlaga ukinitev javnega dobra, kot tudi njeno prodajo, in
sicer po ocenjeni vrednosti Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava RS z dne 6. 8.
2020, v znesku 307,00 EUR. Zaradi nizke ocenjene vrednosti parcele, cenitev ni smiselna, saj
bi sama cenitev znesla več kot je vrednost parcele.
Sledila je krajša razprava.
Ga. Dragica Toš Majcen je povedala, da so vrednosti nepremičnin nekoliko višje. V
nadaljevanju je podala pobudo, da se nepremičnina proda za 1,00 €/m2 (665,00 EUR). Svetniki
so izrazili strinjanje z navedenim.
Po krajši razpravi so člani Občinskega sveta (glasovalo je 7 svetnikov) soglasno sprejeli
SKLEP: sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 897,
k.o. Kukava.

Ad/5
Predlog sklepa o oddaji poslovnih prostorov v najem
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine.
Župan je pojasnil, da se je o prejeti vlogi Glasbenega društva Štajerci o najemu poslovnih
prostorov nad športno dvorano pri OŠ Juršinci že razpravljalo na 12. redni seji.
V nadaljevanju je mag. Saša Golob Hodnik povedala, da je velikost omenjenih poslovnih
prostorov 14,4 m2, kar z določeno vrednostjo 2,00 EUR na m2 znaša 28,80 €/mesečno (brez
DDV). Cena je določena v skladu s Pravilnikom. Predvideni letni prihodek od oddaje
nepremičnin bi znašal 345,60 EUR.
Sledila je krajša razprava s strani večine članov Občinskega sveta.
Člane občinskega sveta je zanimal dostop do poslovnega prostora, namreč vstopa se skozi
glavni vhod v dvorano in nadalje skozi telovadnico. Gre za veliko odgovornost v primeru, če
se kaj zgodi. Sledila je razprava o potrebnosti skrbnika dvorana, tudi urejenosti glede čiščenja

in morebitnih drugih stroških. G. župan je povedal, da se gre za zaupanje. Nadalje je povedal,
da Občina ne bi imela nobenih dodatnih stroškov, vse stroške bi nosilo Glasbeno društvo.
Potrebno bi bilo urediti predajo ključev od vhoda dvorane in za poslovni prostor, ter v pogodbi
zapisati potrebno glede uporabe prostora in samih stroških.
Svetniki so podali strinjanje z navedenim.
Po krajši razpravi so člani Občinskega sveta (glasovalo je 7 svetnikov) soglasno sprejeli
SKLEP:
Občina Juršinci odda v najem svoje poslovne prostore nad večnamensko športno dvorano pri
OŠ Juršinci Glasbenemu društvu Štajerci, s sedežen v Juršincih 77a. Mesečna najemnina za
prostor znaša 28,80 EUR brez DDV.

Ad/6
Seznanitev s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Juršinci za leto 2020 v
prvem polletju
Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Juršinci za leto 2020 v prvem polletju je bilo
objavljeno na spletni strani občine in poslano svetnikom po e-pošti.
Krajšo obrazložitev na seji je podala ga. Ida Berlak.
Poročilo je zajemalo podatke o realizaciji prihodkov in odhodkov v prvem polletju, glede na
planirane zneske po sprejetem proračunu, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračunu,
prenosu sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
prerazporejanju proračunskih sredstev o spremembi neposrednih uporabnikov med letom,
uporabi sredstev proračunske rezerve.
Povedala je, da je za prvo polletje 2020 realizacija prihodkov proračuna 45,1%, realizacija
odhodkov pa je 32,6%.
G. župan se je zahvalil za podano obrazložitev in podal poročilo v razpravo.
V razpravo se ni vključil noben svetnik, zato so člani občinskega sveta (glasovalo je 7
svetnikov) soglasno sprejeli SKLEP: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvrševanju
Proračuna Občine Juršinci za leto 2020 v prvem polletju.

Ad/7
Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o
proračunu Občine Juršinci za leto 2020 - rebalans I

Gradivo je bilo poslano svetnikom po e-pošti in objavljeno tudi na spletni strani Občine.
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020, je obsegal gradiva:
Odlok - rebalans I, splošni in posebni del rebalansa, NRP, spremembe in dopolnitve Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020 ter obrazložitve.
Župan je prosil go. Ido Berlak-referentko za računovodstvo, da poda obrazložitve k predlogu
Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020. Predlog Odloka o
spremembah Odloka o proračunu za leto 2020 je bil predhodno obravnavan na Odboru za javne
finance in občin. premoženje Občine Juršinci.
Ga. Berlak Ida je povedala, da je sprejem rebalansa potreben predvsem zaradi novih postavk,
povečanja dohodnine (višje povprečnine), nižje okoljske dajatve, novi prihodki od občinskih
taks (lokacijske preveritve) ter drugih sprememb.
Izpostavljene so bile naslednje bistvene spremembe, in sicer:
-zvišanje postavke pri občinskem glasilu;
-srečanje starejših občanov - se zaradi COVID-19 v letu 2020 ne izvede;
-zvišanje postavke v vezi stroškov notarjev;
-zvišanje postavke za delovanje občinske uprave (izvedba zdravniških pregledov zaposlenih);
-zvišanje postavke »Skupne občinske uprave«;
-zvišanje postavke pri nabavi opreme (v skladu z zakonodajo je potreben nov program za
odmero komunalnega prispevka ter nov Odlok);
-nova postavka »Lokalni energetski koncept – LEK« (izdelati potrebno v skladu z
zakonodajo);
-zvišanje postavke »Slovenjegoriške kolesarske povezave«;
-znižanje postavke za rekonstrukcijo JP 655081 Juršinci-Dragovič-Grlinci (na 43.010,00 €)
-znižanje postavke za rekonstrukcijo LC 155011 Juršinci-Moravci, odsek križišče Sv.
Tomaž-bife Baza (na 255.509,00 €);
-nova postavka »Rekonstrukcija JP 655551, Zagorci - Slaček- Baum« (83.809,00 €);
-nova postavka »Terase pri cerkvi za počitek s stopnicami do poti« (31.226,00 €);
-nova postavka » Izgradnja opornega zidu ob alternativni poti« (21.700,00 €);
-zvišanje postavke za vzdrževanje javne razsvetljave po naseljih (izdelava Načrta javne
razsvetljave – izdelava potrebna v skladu z zakonodajo);
-zvišanje postavke za WIFI (plačilo naročnine za WIFI);
-znižanje postavke »Zdravstveni dom-obnova (poračun z najemnino);
-zvišanje postavke za vzdrževanje večnamenske dvorane (nakup športnega semaforja);
-zvišanje postavke »Športno igrišče pri Lovskem domu Juršinci (legalizacija športnega
objekta ŠD Juršinci-ureditev etažne lastnine);

-zvišanje postavke za vrtec (plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševzvišanje cen v 2020) in za vzdrževanje vrtca;
-zvišanje postavke za »Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci« (rekonstrukcija, projektna
dokumentacija - 46.800,00 €);
-zvišanje postavk »Proračunske rezerve in »Splošne proračunske rezervacije«.
Po vseh spremembah prihodki znašajo 2.229.876,00 EUR, skupaj odhodki pa znašajo
2.379.016,00 EUR. Stanje sredstev na računih je 155.727,00 € iz leta 2019.
Vse spremembe so bile sproti obrazložene tudi s strani župana in direktorice OU. Svetniki so
bili tudi seznanjeni s spremembami in dopolnitvami Načrta s stvarnim premoženjem Občine
Juršinci.
Župan se je ge. Berlak zahvalil za podano obrazložitev Odloka o spremembah Odloka o
proračunu Občine Juršinci za leto 2020 in odprl razpravo.
G. Horvat Roberta ja zanimala potrebnost izgradnje opornega zidu ob alternativni poti. G. župan
je pojasnil, da je zaradi bližine ceste pri Domu upokojencev potrebno oporni zid zgraditi kot
zaščito za stavbo in cesto ( v večjih neurjih z nalivi je možnost zatekanja v objekt). G. župan je
povedal, da je dogovor, da bo oporni zid občinski strošek, preostale poškodbe, ki so nastale na
cesti kot posledica gradnje doma pa bodo popisane s strani g. Murka in jih bo potrebno sanirati
s strani izvajalca gradnje doma (strošek izvajalca). G. Horvat je izpostavil neustreznost
dokumentacije v vezi gradnje, zatorej gradnja opornega zidu ne bi smela biti strošek Občine.
G. župan je odgovoril, da so tekla triletna pogajanja, da se dom dozida v občini Juršinci, s strani
Občine ni bilo dodatnih stroškov. Dozidava doma je pomemben vložek v občino (dodatne
postelje, zaposlitve in prebivanje -prednost občani iz območja občine Juršinci, itd.) in je
korektno, da se s strani Občine zagotovijo stroški v vezi opornega zidu. Nadalje je svetnike tudi
seznanil, da je s strani Doma tudi ideja, da bi se nekoč zelene površine pod cerkvijo uredile in
bi bile namenjene vsem občanom in tudi oskrbovancem.
G. Rus Donalda je zanimalo, če se v sklopu izdelave Načrta za javno razsvetljavo zamenjajo
tudi obstoječe dotrajane svetilke z LED lučmi. S strani direktorice OU je bilo pojasnjeno, da
gre za izdelavo Načrta JR na podlagi zakonodaje (obvezen dokument), kjer bo navedeno
trenutno stanje JR in ni vezano na zamenjavo z LED lučmi.
G. župan je povedal, da se v sklopu rekonstrukcije LC Juršinci – Moravci v Senčaku uredi tudi
javna razsvetljava, kjer pa so predvidene LED luči.
G. Rus Donald je v nadaljevanju izpostavil tudi pobudo za ureditev avtobusnega postajališča v
Hlaponcih. G. župan je pojasnil, da gre za državno cesto in je postopek zahtevnejši. Podal je
predlog, da se uredi postajališče na cesto. G. Rus je povedal, da je z vidika varnosti ustreznejša
rešitev, da se avtobusno postajališče uredi zraven ceste. G. župan je povedal, da bi se avtobusno
postajališče (hišica) morala urediti na novo, kar bi se lahko planiralo za naslednji proračun.

G. Ivan Toplak je podal pobudo o ureditvi avtobusne postaje v Hlaponcih (na začetku naselja)
z desne strani proti Hlaponcem - križišče, odcep proti Mostju/Kukava. Zanimalo ga je, če bi se
dalo zarisati postajališče na cesto. G. župan je odgovoril, da zaris postajališča na državni cesti
zaradi bližine križišča ni možen, razen, če bi se pristopilo k zarisu postajališča z večjo
oddaljenostjo od križišča. Nadalje je podal mnenje, da je avtobusna postaja z leve strani
zaenkrat dovolj.
G. Horvat Roberta je zanimala izdelava LEK koncepta. Mag. Saša Golob Hodnik je pojasnila,
da je Lokalni energetski koncept Občine Juršinci potrebno izdelat v skladu z veljavno
zakonodajo.

Po krajši razpravi je glasovalo 7 svetnikov, ki so soglasno sprejeli naslednji SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o Proračunu Občine Juršinci za leto 2020 –
REBALANS I, vključno s splošnim in posebnim delom proračuna Občine Juršinci za leto
2020 in Načrtom razvojnih programov Občine Juršinci za obdobje 2020 - 2023 ter s
spremembami in dopolnitvami Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za
leto 2020.

Ad/8
Projekt Kolesarske povezave v Spodnjem Podravju (podaja informacij)
Obrazložitev k točki je podal g. župan. Člane Občinskega sveta je seznanil s težavami pri
projektiranju kolesarke pri mostu čez Pesnico.
Zaenkrat je predvidena trasa ob regionalni cesti. Povedal je, da sredstva iz finančne perspektive
verjetno bodo, ter da bodo imele prednost kolesarke. Zaradi statičnih težav pesniškega mostu
bo v Juršincih potrebno najti varno in cenovno sprejemljivo alternativo za kolesarje, da projekt
ne propade. S strani Direkcije za ceste je bilo povedano, da most statično ne bo prenesel
dodatnih obremenitev in so predlagali, postavitev brvi ob njem. Župan je pojasnil, da pri gradnji
mostu, brvi gre za veliki strošek cca. 500.000,00 € in niti ni znano, če je takšna gradnja
upravičen strošek, ki ga krije EU. Tudi v primeru, da je upravičen strošek, bo mogla Občina
Juršinci ta denar založit. Nadalje je g. župan predlagal alternativo, da bi se čez most uredila
omejitev prometa (na obeh straneh mostu se bi uredila ustrezna označitev, most bi kolesar
prečkal peš). Prav tako pa je tudi varianta rekonstrukcije in širitve mostu, vendar tega Direkcija
za ceste nima v načrtu. Potrebno bo najti ustrezno rešitev z Direkcijo za ceste za preboj čez
most, da se ne izgubi povezava s Ptujem.

V vmesnem obdobju je prišlo tudi do zamenjave projektanta, ki je zadevo predal novemu
izvajalcu.
G. Toplak Ivana je zanimalo po kateri strani bi se uredila brv. G. župan je pojasnil, da z desne.
Ga. Dragica Toš Majcen je podala pobudo, da bi bila trasa zanimivejša in verjetno tudi
ugodnejša, če bi kolesarke potekale skozi Pesniško dolino (spomenik v Mostju). G. župan je
odgovoril, da bi trasa bila sicer res zanimivejša vendar se s potekom trase ne bi strinjali občani
naselja Kukava, ker jih zaobidemo. G. Horvat je povedal, da se bodo občani iz Kukave lahko
priklopili v Gabrniku. Nadalje je župan pojasnil, če bi pot potekala med njivami, bi jo zagotovo
koristili tudi traktoristi tamkajšnjih zemljišč. Potrebni bi bili tudi odkupi zemljišč, geometri,
itd.. Še vedno pa največjo oviro predstavlja most, ali bo to betonska montaža ali pa postavitev
ovir, vsekakor se bo izbrala najugodnejša in najustreznejša rešitev.

Ad/9
Priprava predloga za imenovanje člana Sveta območne izpostave Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Ptuj
Gradivo je bilo poslano svetnikom po e-pošti in objavljeno tudi na spletni strani Občine.
Mag. Saša Golob Hodnik je pojasnila, da gre za ponovno imenovanje člana Sveta območne
izpostave JSKD Ptuj, vezano na mandatno obdobje 2020 - 2024. Doslej je bila članica ga.
Klavdija Majcen (v letu 2019 imenovanje zaradi zamenjave), ki se tudi nadalje strinja o
imenovanju za novo mandatno obdobje.
V nadaljevanju so člani Občinskega sveta (glasovalo je 7 svetnikov) soglasno sprejeli
naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Juršinci kot kandidatko za članico Sveta območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj za mandatno obdobje 2020 – 2024, predlagajo Klavdijo
Majcen, stanujočo Juršinci 13/a, 2256 Juršinci.

Ad/10
Informacija o idejnem projektu o ureditvi učilnic na podstrešju OŠ Juršinci
Župan in direktorica OU sta svetnike seznanila o idejnem projektu št.: 27059-20-K/AP za
ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci, izdelan v avgustu 2020 s strani TMD Invest d.o.o..

Zaradi vse večjega števila otrok je potrebno več prostora za šolo in vrtec. V skladu s projektno
dokumentacijo bi se na šolskem podstrešju (novi del šole) uredile tri učilnice (dve matični
učilnici, ena manjša učilnica) z ustreznimi sanitarijami ter kabinetom (skupaj 174,60 m2
uporabne površine). Predvideno je, da bi se v nove prostore preselilo učence višjih razredov (2.
triada, 4. in 5. razred), nekaj spodnjega prostora pa bi bilo namenjeno za potrebe vrtca. Z
izgradnjo bi se pričelo v marcu 2021 in tako bi bili dodatni prostori urejeni že v jeseni 2021.
Projektna dokumentacija je ustrezno pripravljena (po veljavni zakonodaji) ter usklajena z
ravnateljico OŠ Juršinci in pristojnim Ministrstvom. Vrednost investicije je cca. 260.000,00 €,
sredstva za izgradnjo se bodo zagotovila v proračunu za leto 2021. Preverila se bo prav tako
možnost črpanja sredstev po razpisih na ravni države oz. na ravni EU.
Svetniki so si navedeno dokumentacijo tudi ogledali in ni bilo dodatnih vprašanj ter pripomb.

Ad/11
Informacija o izgradnji stopnišča in bankin pred cerkvijo
Svetniki so bili tudi seznanjeni z izrisi o izgradnji stopnišča in bankin pred cerkvijo. Izrisi in
potrebni izračuni so bili pripravljenimi s strani g. Murka, nadzornega za ceste za območje
občine Juršinci. G. župan je pojasnil, da bi se pristopilo k ureditvi dotrajanega stopnišča pod
cerkvijo, uredil bi se tudi prehod za invalide, terase (kaskade), pločnik, novi zid in zelenica.
Vrednost investicije je 31.226,00 z vključenim nadzorom. G. župan je povedal, da se bo
potrebno tudi dogovoriti z g. župnikom o podpisu pogodbe za uporabo zemljišča pod cerkvijo
(trga) za obdobje 50-tih let. Trg se uporablja s strani večine društev, občine in drugih občanov
in bi bila potrebna ustrezna ureditev o uporabi, s pogodbo.
V nadaljevanju je tekla razprava s strani večine svetnikov v vezi z ureditvijo trga.
G. Horvat Robert je povedal, da po navedenih izmerah, še bo teren vedno precej visel, kar pa
ni ugodno za samo uporabo trga s strani društev in drugih. Potrebno bi bilo teren od lipe bolj
poravnat in naklon bi moral biti nekje 5cm. V primeru dviga terena bi bilo potrebnih cca. dve
ali tri dodatnih stopnic. Prav tako bi se višina teras oz. kaskad tako povišala. V nadaljevanju je
bil podan tudi predlog za ureditev kaskad (1. kaskada ob cesti bi bila urejena z vgradnimi
lučkami, 2. kaskada z okrasnim kamenjem z zasaditvijo z grmovnicami, 3. kaskada – betonska).
G. župan je povedal, da se bodo pripravili novi izrisi po podanem novem predlogu.

Ad/12
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

G. župan je člane Občinskega sveta seznanil, da je v vezi s cesto Juršinci-Moravci (del ceste na
Gomili v dolžini 300m, last Občine Sv. Jurij ob Ščavnici) že dogovorjeno z Občino Sv. Jurij ob
Ščavnici, da nadalje vzdržujejo in urejajo svoj odsek ceste.
G. Horvat Robert je podal pobudo o ureditvi avtobusnega postajališča (hišica) na zemljišču
Tomaževske občine v Senčaku (trikotnik-zelenica), saj večina tamkajšnjih otrok hodi v šolo OŠ
Juršinci. Otroci trenutno vstopajo na avtobus pri garaži ob stanovanjskem objektu (Senčak HŠ
13/a). G. Rus je podal mnenje, da z vidika varnosti bi bila lokacija ustrezna. Mag. Saša Golob
Hodnik je povedala, da zemljišče ni na območju občine Juršinci in lokacija s tega vidika ni
primerna.
G. Rus Donald je podal pobudo, da bi se z vidika večje varnosti čim prej pristopilo k ureditvi
prehodov za pešce, le ti bi se pobarvali z modro, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu in
izboljšani varnosti. G. Herga je dodal, da bi se kot prvo navedeno uredilo pri zadrugi in šoli
(prehodi opremljeni tudi s stebrički).
Go. Dragico Toš Majcen je zanimalo, kako je z ureditvijo poseda v Kukavi (HŠ Kukava 18).
G. župan je odgovoril, da je zadeva v urejanju.
G. Herga je seznanil prisotne, da se zadeva ureja tudi v Hlaponcih po predhodno izvedenem
terenskem ogledu.
G. Horvat Robert je izpostavil problem nedosegljivosti zdravnice v Juršincih. V času odsotnosti
zdravnice ni urejenega ustreznega nadomeščanja kot je bilo s strani ZD Ptuj obljubljeno, da bo
zdravnik vseh pet dni v Juršincih. S strani občanov se širi nezadovoljstvo v vezi z
nedosegljivostjo zdravnice in da v času njene odsotnosti ni ustreznega nadomeščanja. Občani
se takrat obračajo na Dornavo in Trnovsko vas, kjer pa bi naj bili nekateri celo zavrnjeni. G.
župan je povedal, da se bo zadeva preverila in ustrezno uredila.
G. Herga je izpostavil problem v vezi nepravilnega odlaganja odpadkov v Zagorcih (pri
Oblakih). G. župan je odgovoril, da je problem v vezi nepravilnega odlaganja odpadkov povsod,
tudi pri občinski stavbi. Nadalje je povedal, da se je v Zagorcih že večkrat vse sčistilo in
odpeljalo, vendar ljudje nadalje nepravilno odmetavajo odpadke. G. župan je povedal, da je že
razmišljal o ukinitvi tega odlagališča, vendar bodo potem verjetno druga odlagališča bolj
obremenjena. Vsekakor bo potrebno najti ustrezno rešitev.
Ga. Dragica Toš Majcen je nadalje seznanila svetnike, da so gasilci PGD Gabrnika prosili za
pomoč oz. za sofinanciranje v vezi nedelujoče pumpe oz. črpalke. Nova črpalka bi bila strošek
okrog 13.000,00 €, popravilo črpalke pa bi zneslo okrog 6000,00 € (brez garancije za
popravilo). G. župan je povedal, da bi se strošek lahko pokril iz povišanega zneska po letni

pogodbi z gasilci. Nadalje je povedal, da trenutno v proračunu ni proračunskih sredstev, v
kolikor bo sprejeta takšna odločitev se lahko sredstva oz. del sredstev zagotovi v naslednjem
proračunu.

Seja je bila zaključena ob 21.35 uri.
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Alojzij KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

PREDLOG
november 2020
Na podlagi 27. člena v zvezi s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni
vestnik Občine Juršinci št. 5/17 in 3/20) je Občinski svet Občine Juršinci na svoji … redni seji, dne
…., na predlog župana sprejel naslednji
SKLEP
o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020
1. člen
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Juršinci za leto 2020, znaša 62.911,37EUR, in sicer:
 na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 1.288,17 EUR,
 na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 61.623,2EUR.
2. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavca stvarnega premoženja,
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci
za leto 2020 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo
pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Juršinci za leto 2020.
Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov
iz 1. člena tega sklepa, to je največ 12.582,27 EUR, in sicer:
 na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 257,63EUR,
 na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 12.324,64EUR.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Juršinci.
Številka: 410-0128/2019-25
Datum: 9. 11. 2020

Alojz KAUČIČ, župan
Občina Juršinci

______________________________________________________________________________________________________________
O B R A Z L O Ž I T E V:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) v drugem odstavku 27. člena določa, da lahko
upravljavci v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega
premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz
drugega odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. člena ZSPDSLS-1, ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ
20 odstotkov skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 24. člena in prvega odstavka 25. člena
ZSPDSLS-1. Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne
skupnosti v 30 dneh po sprejetju proračuna.
S predlaganim sklepom se določa skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti
v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020 ter jih je dovoljeno
sklepati brez potrebne dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in rebalansa
proračuna. Ko seštevek posameznih ravnanj z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v

PREDLOG
november 2020
veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem, doseže mejno vrednost se prenehajo
sklepati.
Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci v obravnavo in sprejem Sklep o
določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020.

PREDLOG
November 2020
Na podlagi 49. člena, 52. člena in 54. člena Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 14. člena Statuta Občine
Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17, 3/20) je Občinski svet Občine Juršinci, na svoji
… seji, dne …, na predlog župana sprejel naslednji
SKLEP
Občina Juršinci proda nepremičnino parc. št. 41/19, k.o. Juršinci (358), nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 1.008 m², po uradno ocenjeni vrednosti 12.038,00 EUR, po metodi neposredne
pogodbe.
Sklep prične veljati z dnem sprejema na seji.
Številka: 478-0021/2020-2
Datum: 9.11.2020
_______________________________________________________________________________________________________________
OBRAZLOŽITEV
Občina Juršinci je s strani zainteresiranega kupca prejela vlogo za odkup nepremičnine s parc. št.
41/19, k.o. Juršinci (358), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.008 m², ki se nahaja na
območju novega naselja Juršinci in katere lastnica je v celoti Občina Juršinci.
Zgoraj navedene parcele Občina Juršinci trajno ne potrebuje, v skladu s 5. členom Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in
79/18 – ZSPDSLS-1) je treba stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben
upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali z oddajo v najem ali na
drug ustrezen način zagotoviti njegova učinkovita raba.
Pravno podlago sklenitve neposredne pogodbe predstavlja 3. alineja prvega odstavka 54. člena
ZSPDSLS-1, ki določa, da se nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti lahko
proda po metodi neposredne pogodbe, če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja
od 20.000,00 EUR.
Vrednost za odkup nepremičnine je določena na podlagi Izvedenskega menja, cenitev
nepremičnine sodnega cenilca in izvedenca za stavbna zemljišča Janeza Brunčiča, Projekt-invest
d.o.o., z dne 15. 10. 2020 in znaša 12.038,00 EUR (11,843 EUR/m2).
Glede na zgoraj navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci, da predlog sklepa
obravnava in sprejme.
Alojz KAUČIČ, župan

PREDLOG
november 2020
OBČINSKI SVET
OBČINE JURŠINCI

Številka: 360-0003/2020-14
Datum: november 2020

Zadeva: PREDLOG SKLEPA O PRIDOBITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017 in 3/20),
predlagam v sprejem in obravnavo predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

Alojz KAUČIČ
župan Občine Juršinci

Priloga:
- predlog sklepa z obrazložitvijo.

PREDLOG
november 2020
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) je
Občinski svet Občine Juršinci na svoji __. redni seji, dne _______ na predlog župana sprejel
naslednji
SKLEP
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi naslednja nepremičnina, parc. št.
531/1, k.o. 355 SENČAK, ID 2726211.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci,
matična številka: 5883750000, do celoti (1/1).
III.
Na podlagi pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, ki jo po uradni dolžnosti izda Občinska uprava, se zemljiški knjigi predlaga
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Juršinci.
Številka:360-0003/2020-14
Datum: november 2020
_______________________________________________________________________________________________________________
Obrazložitev
Parcela št. 531/1 k.o. 355 SENČAK je po podatkih zemljiške knjige »Javno dobro«, ki je navedeno
na mestu lastnika nepremičnine. V zemljiški knjigi je torej izveden napačen vpis, saj javno dobro
ne more biti lastnik nepremičnine, prav tako je izveden pomanjkljiv vpis javnega dobra, saj ni
vpisan podatek o vrsti javnega dobra. V skladu z Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.
58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 –
ZNP-1) mora zaznamba javnega dobrega obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra (grajeno
javno dobro državnega ali lokalnega pomena, naravno javno dobro državnega ali lokalnega
pomena).
V skladu z 245. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) se pridobi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na tej podlagi se vknjiži lastninska
pravica na ime in v korist Občine Juršinci in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega
pomena. S tem se formalno usklajuje vpis statusa grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo, v
skladu z veljavno zakonodajo, tako da se z izdajo te odločbe ne bo posegalo v že pridobljen status
javnega dobra.
Navedeno se predlaga zaradi dopis Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga
je občina Juršinci prejela v zvezi z ustanovitvijo služnosti na parceli 531/1 k.o. 355 SENČAK, za
položitev zemeljskega kabla za električni priključek Občina Juršinci ter vknjižbo služnosti hoje,
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vožnje in izvrševanja del za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora
nizkonapetostnega zemeljskega kabla v korist Elektro Maribor d.d..
Parcela št. 531/1, k.o. 355 Senčak v naravi predstavlja cesto JP 655471-Senčak (Slaček HŠ 9 Kolmanič HŠ 5).
Z javnim dobrim ni dovoljeno razpolagati, zato je potrebno pred vpisom služnostne pravice,
zemljiškoknjižno stanje urediti na način, da se na mesto lastnika nepremičnine namesto »Javno
dobro« vpiše Občina Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, matična številka: 5883750000, do celoti
(1/1).
Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Juršinci, da predlog sklepa obravnava
in sprejme.

Občina Juršinci
župan
Alojz KAUČIČ
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.
parcela

kat. občina

boniteta

površina (grafična površina)
[m2]

531/1

355-SENČAK

46

844 (854)

št. ZKV

urejena parcela

IDPOS

datum spr.

219

ne

PR-05119

11.12.2002

.
lastnik

delež

JAVNO DOBRO,

1/1
upravljavec

OBČINA JURŠINCI, JURŠINCI 3B, 2256 JURŠINCI
.
zemljišča

št. stavbe na parceli

površina [m2]

ZEMLJIŠČE

844,00

.
namenska raba

delež (%)

11100 površine razpršene poselitve

78,00

20100 najboljša kmetijska zemljišča

22,00
dejanska raba

delež (%)

90 nedoločena raba

92,40

13 vinograd

7,60

.

povezane nepremičnine
enote
parcela 531/1

raba

površina

pretežno stavbna zemljišča (78%)

844,00

.

vrednost nepremičnine
OPOZORILO: Prikazane so arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni
do 31.3.2020.
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NEP_ID
522707
enote
parcela 531/1

modeli določitve nep.

vrednost nep.

KME:0.22,ZDR:0.78

648,50
raba

površina

pretežno stavbna zemljišča (78%)

vrednost enote

844,00

648,50

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, november 2020).
Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (glej vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.
Vrednost celotne nepremičnine se lahko zaradi neusklajenih podatkov v nekaterih primerih razlikuje od vsote vrednosti posameznih enot.
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Številka: 410-0102/2020-01
Datum: 4.11.2020
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE JURŠINCI
1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU
- Predlog Odloka o proračuna Občine Juršinci za leto 2021 – PREDLOG I.
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
Župan Občine Juršinci
3. VSEBINA GRADIVA
- Predlog Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov
- Obrazložitve
- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto
2021
- Kadrovski načrt
4. POROČEVALCI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
- župan Občine Juršinci – Alojz Kaučič
- direktorica občinske uprave – mag. Saša Golob Hodnik
- referent za računovodstvo – Ida Berlak
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava Občine Juršinci
6. OBRAVNAVA GRADIVA
Občinski svet priloženo gradivo obravnava in poda sklep o sprejemu.

Alojzij KAUČIČ l.r.
Župan Občine Juršinci

»PREDLOG«
November 2020
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št.
5/17) je Občinski svet Občine Juršinci na
redni seji, dne
sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Juršinci za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine ( v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI

v EUR
Proračun leta 2021
2.643.150
2.040.113
1.903.690
1.762.890
91.100
48.700
1.000
136.423
63.947
4.700
5.350
3.000
59.426
61.624
23.631
37.993
541.413
1

II.
40

41

42
43

III.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropska unije in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.

B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina Podskupina kontov
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
Skupina
VII.
50
VIII.
55
550

RAČUN FINANCIRANJA
Podskupina kontov
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
Odplačilo domačega dolga

241.873
299.540
2.898.711
669.675
114.250
18.700
527.416
2.830
6.479
876.518
28.759
582.100
60.476
205.183
1.313.654
1.313.654
38.864
20.000
18.864
-255.561
Proračun leta 2021

Proračun leta 2021
153.318
153.318
153.318
77.757
77.757
77.757
2

IX.
X.
XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

-180.000
75.561
255.561
180.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Juršinci
(www.jursinci.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z
veljavnim proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki je tudi odredbodajalec sredstev vseh
delov proračuna za vse dejavnosti.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi
proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih
programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev župan.
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika proračuna, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta
razvojnih programov do 20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah
vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet. O spremembah vrednosti
projektov, ki presegajo vrednost 20 %, odloča občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so
določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
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Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani
izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev.
8. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 36.425,80 EUR, od tega prenos iz leta
2020 v višini 33.425,80 EUR.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 2.000 EUR. O
porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče
predvideti, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, se v proračunu oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije v
višini 3.479 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov.
O namenu uporabe teh sredstev odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše
oziroma delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne
višine 1.000 EUR.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno
odpisati. O odpisu dolga župan dvakrat letno obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2021 zadolži v višini 153.318 EUR.
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Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more
uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 %
sprejetega proračuna.
Poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Juršinci, v letu 2021 ne bo izdajala.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko
v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v
letu 2021 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine Juršinci v letu 2022, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Juršinci.
Številka: 410-0102/2020-01
Juršinci, dne 4.11.2020
Alojzij Kaučič l.r.
Župan Občine Juršinci
Priloga:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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PRORAČUN OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2021 - PREDLOG
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

1.976.315,65
1.798.775,85

2.229.876,00
2.006.749,00

2.643.150,00
2.040.113,00

118,5
101,7

70 DAVČNI PRIHODKI

1.664.749,45

1.870.033,00

1.903.690,00

101,8

700 Davki na dohodek in dobiček

1.532.634,00

1.734.233,00

1.762.890,00

101,7

1.532.634,00

1.734.233,00

1.762.890,00

101,7

1.532.634,00

1.734.233,00

1.762.890,00

101,7

85.171,73

88.100,00

91.100,00

103,4

59.082,05

62.850,00

62.850,00

100,0

4.181,21

3.500,00

3.500,00

100,0

898,46

700,00

700,00

100,0
100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Indeks

4,39

50,00

50,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

1.553,01

2.100,00

2.100,00

100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

52.179,65

56.000,00

56.000,00

100,0

265,33

500,00

500,00

100,0

116,39

150,00

150,00

100,0

116,07

100,00

100,00

100,0

0,32

50,00

50,00

100,0

1.257,91

3.050,00

3.050,00

100,0

1.257,91

3.000,00

3.000,00

100,0

703201 ***Zamudne obresti davkov občanov

0,00

50,00

0,00

0,0

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

0,00

0,00

50,00

---

113,6

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

24.715,38

22.050,00

25.050,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

1,03

2.000,00

3.000,00

150,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

24.709,45

20.000,00

22.000,00

110,0

4,90

50,00

50,00

100,0

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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45.529,45

47.700,00

48.700,00

102,1

715,85

600,00

600,00

100,0

715,85

600,00

600,00

100,0

44.813,60

47.100,00

48.100,00

102,1

44.398,93

44.000,00

45.000,00

102,3

704704 Turistična taksa

0,00

100,00

100,00

100,0

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

0,00

2.000,00

2.000,00

100,0

414,67

500,00

500,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

706 Drugi davki in prispevki

1.414,27

0,00

1.000,00

---

7060 Drugi davki in prispevki

1.414,27

0,00

1.000,00

---

1.414,27

0,00

1.000,00

---

134.026,40

136.716,00

136.423,00

99,8

56.944,39

63.263,00

63.947,00

101,1

427,07

400,00

400,00

100,0

427,07

400,00

400,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

706099 Drugi davki in prispevki

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

7102 Prihodki od obresti

Indeks

0,02

100,00

100,00

100,0

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,02

50,00

50,00

100,0

710215 Drugi prihodki od obresti

0,00

50,00

50,00

100,0

56.517,30

62.763,00

63.447,00

101,1

12.071,88

11.988,00

12.672,00

105,7

600,96

601,00

601,00

100,0

41.450,40

46.574,00

46.574,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

507,52

1.000,00

1.000,00

100,0

1.886,54

2.500,00

2.500,00

100,0

3.574,49

4.700,00

4.700,00

100,0

3.574,49

4.700,00

4.700,00

100,0

2.963,09

4.000,00

4.000,00

100,0

611,40

700,00

700,00

100,0

7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 Prihodki od drugih najemnin
710305 Prihodki od zakupnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez
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2.444,85

5.350,00

5.350,00

100,0

2.444,85

5.350,00

5.350,00

100,0

0,00

250,00

250,00

100,0

2.444,85

5.000,00

5.000,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

1.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

70.062,67

60.403,00

59.426,00

98,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

713099 Drugi prihodki od prodaje

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

Indeks

70.062,67

60.403,00

59.426,00

98,4

714100 Drugi nedavčni prihodki

15.289,45

16.000,00

16.000,00

100,0

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov

45.415,02

30.000,00

30.000,00

100,0

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

7.251,12

7.300,00

7.300,00

100,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

2.107,08

7.103,00

6.126,00

86,3

72 KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

61.624,00

61.624,00

100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

23.631,00

23.631,00

100,0

0,00

23.631,00

23.631,00

100,0

0,00

23.631,00

23.631,00

100,0

0,00

37.993,00

37.993,00

100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

0,00

17.327,00

17.327,00

100,0

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

0,00

5.537,00

5.537,00

100,0

722001 Prihodki od prodaje gozdov

0,00

11.790,00

11.790,00

100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

0,00

20.666,00

20.666,00

100,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

0,00

20.666,00

20.666,00

100,0
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

177.539,80

161.503,00

541.413,00

335,2

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

177.127,80

160.503,00

241.873,00

150,7

170.130,75

157.103,00

238.473,00

151,8

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

58.450,00

0,00

0,00

---

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

88.293,06

128.784,00

206.272,00

160,2

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

23.387,69

28.319,00

32.201,00

113,7

6.997,05

3.400,00

3.400,00

100,0

6.997,05

3.400,00

3.400,00

100,0

412,00

1.000,00

299.540,00

---

412,00

1.000,00

299.540,00

---

412,00

1.000,00

299.540,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020

Indeks
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1.960.775,14

2.379.016,00

2.898.711,00

121,8

40 TEKOČI ODHODKI

597.751,05

679.060,00

669.675,00

98,6

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

102.828,77

110.950,00

114.250,00

103,0

90.356,94

96.950,00

98.450,00

101,6

85.850,90

91.500,00

92.000,00

100,6

4.071,52

5.000,00

6.000,00

120,0

434,52

450,00

450,00

100,0

110,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400004 Drugi dodatki

4001 Regres za letni dopust

Indeks

4.374,86

5.000,00

5.500,00

400100 Regres za letni dopust

4.374,86

5.000,00

5.500,00

110,0

4002 Povračila in nadomestila

5.931,06

7.000,00

7.300,00

104,3

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

3.917,86

4.500,00

4.800,00

106,7

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

2.013,20

2.500,00

2.500,00

100,0

1.299,65

2.000,00

3.000,00

150,0

0,00

0,00

1.000,00

---

1.299,65

2.000,00

2.000,00

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

866,26

0,00

0,00

---

400900 Jubilejne nagrade

866,26

0,00

0,00

---

16.890,74

18.300,00

18.700,00

102,2

8.213,56

8.600,00

8.800,00

102,3

8.213,56

8.600,00

8.800,00

102,3

6.579,98

7.200,00

7.400,00

102,8

6.088,15

6.500,00

6.700,00

103,1

491,83

700,00

700,00

100,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje

55,68

80,00

80,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

55,68

80,00

80,00

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

92,81

120,00

120,00

100,0

92,81

120,00

120,00

100,0

1.948,71

2.300,00

2.300,00

100,0

1.948,71

2.300,00

2.300,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Stran 5 od 13

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

464.956,40

538.228,00

527.416,00

98,0

35.241,91

40.270,00

41.800,00

103,8

402000 Pisarniški material in storitve

1.416,52

2.000,00

2.000,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

3.913,54

4.400,00

4.500,00

102,3

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.639,68

1.670,00

1.700,00

101,8

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

4.929,92

7.000,00

8.500,00

121,4

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

1.313,55

1.500,00

1.500,00

100,0

407,82

900,00

900,00

100,0

402007 Računalniške storitve

8.947,55

11.100,00

11.100,00

100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

1.300,00

1.200,00

1.200,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

3.950,63

6.000,00

6.000,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

7.422,70

4.500,00

4.400,00

97,8

3.054,86

6.200,00

15.660,00

252,6

382,38

700,00

700,00

100,0

0,00

500,00

200,00

40,0

2.672,48

5.000,00

14.760,00

295,2

44.364,85

56.330,00

57.150,00

101,5

22.159,44

26.900,00

26.200,00

97,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

4.769,70

7.700,00

8.000,00

103,9

402203 Voda in komunalne storitve

5.355,38

7.200,00

6.900,00

95,8

402204 Odvoz smeti

3.013,23

4.200,00

4.300,00

102,4

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

3.166,70

4.730,00

6.250,00

132,1

402206 Poštnina in kurirske storitve

5.900,40

5.600,00

5.500,00

98,2

4024 Izdatki za službena potovanja

2.403,43

5.350,00

5.350,00

100,0

39,54

150,00

150,00

100,0

198,50

300,00

300,00

100,0

2.131,79

4.650,00

4.650,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

33,60

150,00

150,00

100,0

272.319,88

278.068,00

263.166,00

94,6

315,80

4.800,00

3.500,00

72,9

205.526,27

229.007,00

216.435,00

94,5

4.556,41

5.020,00

5.020,00

100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

916,58

1.000,00

300,00

30,0

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

342,00

1.300,00

1.300,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

4021 Posebni material in storitve
402108 Drobni inventar
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Indeks

(3)/(2)

60.662,82

36.941,00

36.611,00

99,1

2.025,58

3.000,00

3.400,00

113,3
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347,44

500,00

400,00

80,0

1.678,14

2.500,00

3.000,00

120,0

105.545,89

149.010,00

140.890,00

94,6

588,00

800,00

800,00

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

6.035,11

1.500,00

1.500,00

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.798,82

6.400,00

6.400,00

100,0

36.581,39

45.200,00

43.200,00

95,6

497,38

1.000,00

1.000,00

100,0

1.449,72

1.700,00

1.700,00

100,0

63,32

3.100,00

12.980,00

418,7

402923 Druge članarine

361,69

400,00

400,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

321,21

500,00

500,00

100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

644,00

700,00

700,00

100,0

53.205,25

87.710,00

71.710,00

81,8

3.075,14

3.300,00

2.830,00

85,8

2.084,54

2.410,00

2.050,00

85,1

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

2.084,54

2.410,00

2.050,00

85,1

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

990,60

890,00

780,00

87,6

990,60

890,00

780,00

87,6

10.000,00

8.282,00

6.479,00

78,2

0,00

4.282,00

3.479,00

81,3

0,00

4.282,00

3.479,00

81,3

10.000,00

4.000,00

3.000,00

75,0

10.000,00

4.000,00

3.000,00

75,0

777.054,89

868.313,00

876.518,00

100,9

23.162,81

27.619,00

28.759,00

104,1

23.162,81

27.619,00

28.759,00

104,1

19.302,82

23.759,00

23.759,00

100,0

3.859,99

3.860,00

5.000,00

129,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 Posebni davek na določene prejemke
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

402999 Drugi operativni odhodki

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Indeks

(3)/(2)
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

530.906,63

586.100,00

582.100,00

99,3

5.556,70

6.000,00

5.000,00

83,3

5.556,70

6.000,00

5.000,00

83,3

4119 Drugi transferi posameznikom

525.349,93

580.100,00

577.100,00

99,5

411900 Regresiranje prevozov v šolo

57.615,43

61.000,00

58.000,00

95,1

411908 Denarne nagrade in priznanja

472,69

1.000,00

1.000,00

100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

94.124,48

115.000,00

114.000,00

99,1

2.652,94

5.000,00

5.000,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Indeks

326.069,83

358.000,00

358.000,00

100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

20.700,24

22.000,00

22.000,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

23.714,32

18.100,00

19.100,00

105,5

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.819,32

57.676,00

60.476,00

104,9

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.819,32

57.676,00

60.476,00

104,9

52.819,32

57.676,00

60.476,00

104,9

170.166,13

196.918,00

205.183,00

104,2

36.048,81

46.388,00

50.072,00

107,9

36.048,81

46.388,00

50.072,00

107,9

23.716,04

28.000,00

28.000,00

100,0

23.716,04

28.000,00

28.000,00

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

4132 Tekoči transferi v javne sklade

582,70

800,00

800,00

100,0

413200 Tekoči transferi v javne sklade

582,70

800,00

800,00

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

109.163,30

120.480,00

125.080,00

103,8

20.029,47

23.843,00

24.984,00

104,8

2.617,13

3.297,00

3.649,00

110,7

86.281,82

93.000,00

96.097,00

103,3

234,88

340,00

350,00

102,9

655,28

1.250,00

1.231,00

98,5

655,28

1.250,00

1.231,00

98,5

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Stran 8 od 13

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

476.745,62

762.779,00

1.313.654,00

172,2

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

476.745,62

762.779,00

1.313.654,00

172,2

10.470,90

30.159,00

8.000,00

26,5

420202 Nakup strojne računalniške opreme

0,00

2.000,00

2.000,00

100,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

0,00

13.670,00

0,00

0,0

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0,00

1.000,00

0,00

0,0

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

0,00

5.000,00

0,00

0,0

10.470,90

8.489,00

6.000,00

70,7

436.397,82

419.949,00

1.146.900,00

273,1

54.766,37

0,00

406.260,00

---

381.631,45

419.949,00

740.640,00

176,4

14,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4202 Nakup opreme

420299 Nakup druge opreme in napeljav

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Indeks

10.447,47

73.911,00

10.685,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.921,40

69.226,00

6.000,00

8,7

420501 Obnove

7.526,07

4.685,00

4.685,00

100,0

0,00

86.490,00

3.288,00

3,8

0,00

86.490,00

3.288,00

3,8

0,00

10.980,00

7.000,00

63,8

0,00

10.980,00

7.000,00

63,8

19.429,43

141.290,00

137.781,00

97,5

10.976,28

10.298,00

33.934,00

329,5

8.453,15

127.660,00

97.847,00

76,7

0,00

3.332,00

6.000,00

180,1

109.223,58

68.864,00

38.864,00

56,4

94.014,67

50.000,00

20.000,00

40,0

94.014,67

30.000,00

5.000,00

16,7

94.014,67

30.000,00

5.000,00

16,7

0,00

20.000,00

15.000,00

75,0

0,00

20.000,00

15.000,00

75,0

15.208,91

18.864,00

18.864,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

15.208,91

18.364,00

18.364,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15.208,91

18.364,00

18.364,00

100,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 Investicijski transferi občinam
432000 Investicijski transferi občinam
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

Indeks

(3)/(2)

15.540,51

-149.140,00

-255.561,00 171,4

18.615,63

-145.940,00

-252.831,00 173,2

423.969,91

459.376,00

493.920,00 107,5

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

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

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

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

Indeks

---

Stran 12 od 13

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

Indeks

153.499,00

61.892,00

153.318,00

247,7

50 ZADOLŽEVANJE

153.499,00

61.892,00

153.318,00

247,7

500 Domače zadolževanje

153.499,00

61.892,00

153.318,00

247,7

70.000,00

0,00

90.000,00

---

70.000,00

0,00

90.000,00

---

83.499,00

61.892,00

63.318,00

102,3

83.499,00

61.892,00

63.318,00

102,3

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

52.996,94

68.479,00

77.757,00

113,6

55 ODPLAČILA DOLGA

52.996,94

68.479,00

77.757,00

113,6

550 Odplačila domačega dolga

52.996,94

68.479,00

77.757,00

113,6

23.645,78

30.062,00

30.062,00

100,0

23.645,78

30.062,00

30.062,00

100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

29.351,16

38.417,00

47.695,00

124,2

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti

14.936,16

14.936,00

14.936,00

100,0

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

14.415,00

23.481,00

32.759,00

139,5

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)

116.042,57

-155.727,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

100.502,06

-6.587,00

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

-15.540,51

149.140,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

39.684,00

155.727,00

-180.000,00 115,6
75.561,00

---

255.561,00 171,4
180.000,00
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PRORAČUN OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2021 - PREDLOG
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna OBČINE JURŠINCI za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKI SVET

38.649,10

45.429,00

38.329,00

84,4

01

POLITIČNI SISTEM

12.517,91

13.829,00

11.829,00

85,5

0101

Politični sistem

12.517,91

13.829,00

11.829,00

85,5

10.888,14

13.829,00

11.829,00

85,5

9.917,13

12.000,00

10.000,00

83,3

9.917,13

12.000,00

10.000,00

83,3

14,01

600,00

600,00

100,0

14,01

300,00

300,00

100,0

0,00

300,00

300,00

100,0

957,00

1.229,00

1.229,00

100,0

957,00

1.229,00

1.229,00

100,0

1.629,77

0,00

0,00

---

1.629,77

0,00

0,00

---

1.180,20

0,00

0,00

---

449,57

0,00

0,00

---

01019001 Dejavnost občinskega sveta
101340 Stroški sej občinskega sveta,odborov in komisij
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

101341 Materialni stroški občinski svet
402402 Stroški prevoza v državi
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

101410 Financiranje političnih strank
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
101011 Volitve 2018
402206 Poštnina in kurirske storitve
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 1 od 29

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
101310 Stroški tiska in objav
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402206 Poštnina in kurirske storitve

101330 Spletna stran občine
402007 Računalniške storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
101320 Stroški za proslave in prireditve
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402999 Drugi operativni odhodki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
101370 Občinsko glasilo
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402206 Poštnina in kurirske storitve

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

22.466,07

27.100,00

22.000,00

81,2

22.466,07

27.100,00

22.000,00

81,2

4.329,92

6.800,00

6.700,00

98,5

3.354,43

5.700,00

5.600,00

98,3

1.557,64

3.000,00

3.000,00

100,0

193,10

600,00

600,00

100,0

1.603,69

2.100,00

2.000,00

95,2

975,49

1.100,00

1.100,00

100,0

975,49

1.100,00

1.100,00

100,0

18.136,15

20.300,00

15.300,00

75,4

18.136,15

20.300,00

15.300,00

75,4

214,72

300,00

300,00

100,0

17.921,43

20.000,00

15.000,00

75,0

3.665,12

4.500,00

3.665,12

4.500,00

4.500,00

100,0

3.665,12

4.500,00

4.500,00

100,0

3.665,12

4.500,00

4.500,00

100,0

3.372,28

4.000,00

4.000,00

100,0

292,84

500,00

500,00

100,0

4.500,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

NADZORNI ODBOR

2.605,32

5.050,00

5.050,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.605,32

5.050,00

5.050,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

2.605,32

5.050,00

5.050,00

100,0

2.605,32

5.050,00

5.050,00

100,0

2.605,32

5.050,00

5.050,00

100,0

107,47

400,00

400,00

100,0

0,00

50,00

50,00

100,0

213,50

500,00

500,00

100,0

2.284,35

3.800,00

3.800,00

100,0

0,00

300,00

300,00

100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
201341 Delovanje nadzornega odbora
402402 Stroški prevoza v državi
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 3 od 29

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ŽUPAN

35.640,01

45.950,00

46.950,00 102,2

01

POLITIČNI SISTEM

30.394,11

38.000,00

38.000,00 100,0

0101

Politični sistem

30.394,11

38.000,00

38.000,00

100,0

30.394,11

38.000,00

38.000,00

100,0

18.989,75

19.500,00

19.500,00

100,0

18.989,75

19.500,00

19.500,00

100,0

5.155,16

9.000,00

9.000,00

100,0

5.155,16

9.000,00

9.000,00

100,0

594,30

1.000,00

1.000,00

100,0

594,30

1.000,00

1.000,00

100,0

3.950,63

6.000,00

6.000,00

100,0

3.950,63

6.000,00

6.000,00

100,0

301360 Materialni stroški funkcionarji

1.704,27

2.500,00

2.500,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

54,90

200,00

200,00

100,0

4,17

50,00

50,00

100,0
100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
301101 Plačilo za opravljanje funkcije - župan
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

301110 Plačilo za opravljanje funkcije - podžupan
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

301340 Darila ob zlatih porokah in jubilejih (90 let) ter druga darila
402999 Drugi operativni odhodki

301350 Stroški reprezentance
402009 Izdatki za reprezentanco

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

198,50

300,00

300,00

1.072,20

1.500,00

1.500,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

0,00

50,00

50,00

100,0

374,50

300,00

300,00

100,0

Stran: 4 od 29

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
301331 Sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

304030 Delovanje vaških odborov
402999 Drugi operativni odhodki

304240 Srečanje starejših občanov
402999 Drugi operativni odhodki

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

5.245,90

7.950,00

8.950,00 112,6

5.245,90

7.950,00

8.950,00

112,6

5.245,90

7.950,00

8.950,00

112,6

5.245,90

7.950,00

2.100,00

26,4

4.795,90

5.850,00

0,00

0,0

450,00

1.600,00

1.600,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

0,00

0,00

5.850,00

---

0,00

0,00

5.850,00

---

0,00

0,00

1.000,00

---

0,00

0,00

1.000,00

---

Stran: 5 od 29

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.883.880,71

2.282.587,00

2.808.382,00 123,0

721,06

1.000,00

1.000,00 100,0

721,06

1.000,00

1.000,00

100,0

721,06

1.000,00

1.000,00

100,0

721,06

1.000,00

1.000,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

321,21

500,00

500,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

399,85

500,00

500,00

100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
402401 Materialni stroški-bančni stroški,provizije UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

63,32

3.100,00

3.100,00 100,0

0403

Druge skupne administrativne službe

63,32

3.100,00

3.100,00

100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

63,32

3.100,00

3.100,00

100,0

402430 Materialni stroški-sodni stroški,stroški notarjev

63,32

3.100,00

3.100,00

100,0

63,32

3.100,00

3.100,00

100,0

187.907,50

238.014,00

2.956,01

2.996,00

2.996,00

100,0

361,69

400,00

400,00

100,0

361,69

400,00

400,00

100,0

361,69

400,00

400,00

100,0

2.594,32

2.596,00

2.596,00

100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
402440 Materialni stroški-članarine
402923 Druge članarine

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
409110 Raziskave-ZRS Bistra Ptuj

239.918,00 100,8

580,00

580,00

580,00

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

580,00

580,00

580,00

100,0

417930 Regionalna razvojna agencija-ZRS Bistra po pogodbi

2.014,32

2.016,00

2.016,00

100,0

1.436,28

1.437,00

1.437,00

100,0

578,04

579,00

579,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Stran: 6 od 29

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
401360 Stroški potnih nalogov - občinska uprava
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

402100 Plače občinske uprave
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400004 Drugi dodatki

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

184.951,49

235.018,00

236.922,00

100,8

175.348,35

204.638,00

211.522,00

103,4

935,59

2.100,00

2.100,00

100,0

35,37

50,00

50,00

100,0

866,62

2.000,00

2.000,00

100,0

33,60

50,00

50,00

100,0

99.432,87

108.250,00

111.050,00

102,6

84.923,83

91.500,00

92.000,00

100,6

4.071,52

5.000,00

6.000,00

120,0

434,52

450,00

450,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

3.875,18

4.500,00

4.800,00

106,7

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

2.013,20

2.500,00

2.500,00

100,0

0,00

0,00

1.000,00

---

1.299,65

2.000,00

2.000,00

100,0

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400900 Jubilejne nagrade
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402200 Regres-občinska uprava
400100 Regres za letni dopust

402300 Prispevki od plač občinske uprave

866,26

0,00

0,00

---

1.948,71

2.300,00

2.300,00

100,0

4.374,86

5.000,00

5.500,00

110,0

4.374,86

5.000,00

5.500,00

110,0

14.792,77

16.000,00

16.400,00

102,5

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8.131,51

8.600,00

8.800,00

102,3

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

6.027,33

6.500,00

6.700,00

103,1

486,92

700,00

700,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje

55,13

80,00

80,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

91,88

120,00

120,00

100,0

Stran: 7 od 29

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
402400 Materialni stroški-delovanje občinske uprave

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

19.763,45

26.900,00

26.400,00

98,1

402000 Pisarniški material in storitve

1.416,52

2.000,00

2.000,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

1.313,55

1.500,00

1.500,00

100,0

402007 Računalniške storitve

7.972,06

10.000,00

10.000,00

100,0

417,24

600,00

600,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

0,00

500,00

200,00

40,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.913,62

2.300,00

2.300,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

100,0

2.823,67

3.000,00

3.000,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

916,58

1.000,00

300,00

30,0

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

342,00

1.000,00

1.000,00

100,0

1.678,14

2.500,00

3.000,00

120,0

497,38

1.000,00

1.000,00

100,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402999 Drugi operativni odhodki

0,00

500,00

500,00

100,0

472,69

1.000,00

1.000,00

100,0

36.048,81

46.388,00

50.072,00

107,9

36.048,81

46.388,00

50.072,00

107,9

9.603,14

30.380,00

25.400,00

83,6

9.603,14

15.900,00

15.900,00

100,0

2.319,64

2.600,00

2.600,00

100,0

137,53

700,00

700,00

100,0

402200 Električna energija

2.359,01

2.600,00

2.600,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.097,70

3.800,00

4.000,00

105,3

402203 Voda in komunalne storitve

190,43

300,00

300,00

100,0

402204 Odvoz smeti

570,22

700,00

800,00

114,3

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

315,80

2.800,00

2.500,00

89,3

402504 Zavarovalne premije za objekte

849,92

900,00

900,00

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

762,89

1.000,00

1.000,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

411908 Denarne nagrade in priznanja

402410 Skupna občinska uprava
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
402420 Materialni stroški - vzdrževanje občinska zgradba
402001 Čistilni material in storitve
402108 Drobni inventar

402999 Drugi operativni odhodki

402610 Nabava opreme

0,00

14.480,00

9.500,00

65,6

420202 Nakup strojne računalniške opreme

0,00

2.000,00

2.000,00

100,0

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0,00

1.000,00

0,00

0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

0,00

500,00

500,00

100,0

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme

0,00

10.980,00

7.000,00

63,8

Stran: 8 od 29

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

110.949,98

29.256,00

110.949,98

29.256,00

32.256,00

110,3

2.935,31

5.256,00

5.256,00

100,0

2.680,31

5.000,00

5.000,00

100,0

1.994,31

3.100,00

3.100,00

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

50,00

50,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

0,00

350,00

350,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

0,00

500,00

500,00

100,0

686,00

1.000,00

1.000,00

100,0

255,00

256,00

256,00

100,0

255,00

256,00

256,00

100,0

108.014,67

24.000,00

27.000,00

112,5

88.000,00

0,00

0,00

---

88.000,00

0,00

0,00

---

13.000,00

16.000,00

19.000,00

118,8

13.000,00

16.000,00

19.000,00

118,8

4.014,67

5.000,00

5.000,00

100,0

4.014,67

5.000,00

5.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
412100 Zaščita in reševanje - CZ
402099 Drugi splošni material in storitve

402999 Drugi operativni odhodki

412210 Podvodno reševalne službe-Potapljaško društvo Ptuj
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
407031 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - PGD Grabšinski breg
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412220 Dejavnost gasilskih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412300 Investicijski transferi-požarna taksa
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412400 Financiranje GZ Juršinci
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

32.256,00 110,3

Stran: 9 od 29

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.154,77

2.100,00

1.154,77

2.100,00

2.100,00

100,0

1.154,77

2.100,00

2.100,00

100,0

1.154,77

2.100,00

2.100,00

100,0

71,49

100,00

100,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

235,00

400,00

400,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

848,28

1.600,00

1.600,00

100,0

1.119,01

0,00

0,00

---

1.119,01

0,00

0,00

---

1.119,01

0,00

0,00

---

1.119,01

0,00

0,00

---

927,07

0,00

0,00

---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

42,68

0,00

0,00

---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

82,05

0,00

0,00

---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

60,82

0,00

0,00

---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4,91

0,00

0,00

---

401200 Prispevek za zaposlovanje

0,55

0,00

0,00

---

401300 Prispevek za starševsko varstvo

0,93

0,00

0,00

---

56.744,83

30.050,00

56.163,77

29.250,00

29.250,00

100,0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

21.441,16

26.259,00

26.259,00

100,0

410100 Vzpodbujanje in razvoj kmetijstva

2.138,34

2.500,00

2.500,00

100,0

2.138,34

2.500,00

2.500,00

100,0

19.302,82

23.759,00

23.759,00

100,0

19.302,82

23.759,00

23.759,00

100,0

08029001 Prometna varnost
402500 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402402 Stroški prevoza v državi

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
402120 Plače in dodatki - javna dela
400000 Osnovne plače

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

402999 Drugi operativni odhodki

410103 Kmetijstvo-razpis
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.100,00 100,0

30.050,00 100,0

Stran: 10 od 29

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
410104 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij-LAS
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

410108 Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

411021 Investicijski transfer-objekti za namen naravovarstvene dejavnosti
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11029003 Zemljiške operacije
411022 Komasacija Mostje - ceste
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
410102 Kmetijstvo gozdne ceste
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
412061 Izdelava energetskih izkaznic - zgradbe v lasti občine
402999 Drugi operativni odhodki

412062 Lokalni energetski koncept - LEK
402999 Drugi operativni odhodki

416131 Energetski management Občine Juršinci
402999 Drugi operativni odhodki

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

4.780,65

2.991,00

2.991,00

100,0

2.391,00

2.391,00

2.391,00

100,0

2.391,00

2.391,00

2.391,00

100,0

389,65

600,00

600,00

100,0

389,65

600,00

600,00

100,0

2.000,00

0,00

0,00

---

2.000,00

0,00

0,00

---

29.941,96

0,00

0,00

---

29.941,96

0,00

0,00

---

29.941,96

0,00

0,00

---

581,06

800,00

800,00

100,0

581,06

800,00

800,00

100,0

581,06

800,00

800,00

100,0

581,06

800,00

800,00

100,0

3.660,00

10.660,00

3.660,00

34,3

3.660,00

10.660,00

3.660,00

34,3

3.660,00

10.660,00

3.660,00

34,3

0,00

1.000,00

0,00

0,0

0,00

1.000,00

0,00

0,0

0,00

6.000,00

0,00

0,0

0,00

6.000,00

0,00

0,0

3.660,00

3.660,00

3.660,00

100,0

3.660,00

3.660,00

3.660,00

100,0
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13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

646.265,08

835.292,00

1.218.731,00 145,9

645.045,08

829.292,00

1.216.231,00

146,7

180.011,90

185.379,00

189.939,00

102,5

416111 Vzdrževanje lokalnih cest-zimsko

29.348,14

30.143,00

30.897,00

102,5

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

29.348,14

30.143,00

30.897,00

102,5

36.340,10

37.325,00

38.258,00

102,5

36.340,10

37.325,00

38.258,00

102,5

53.711,56

55.167,00

56.546,00

102,5

53.711,56

55.167,00

56.546,00

102,5

49.141,19

50.472,00

51.734,00

102,5

49.141,19

50.472,00

51.734,00

102,5

9.027,85

9.272,00

9.504,00

102,5

9.027,85

9.272,00

9.504,00

102,5

2.443,06

3.000,00

3.000,00

100,0

51,72

200,00

100,00

50,0

2.391,34

2.800,00

2.900,00

103,6

238.736,21

615.451,00

994.781,00

161,6

416112 Vzdrževanje lokalnih cest-letno
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

416113 Vzdrževanje javnih poti-zimsko
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

416114 Vzdrževanje javnih poti-letno
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

416122 Vzdrževanje pločniki in parkirišča-center Juršincev
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

416125 Urejanje center Juršincev-zelene površine
402203 Voda in komunalne storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
413017 Rekonstrukcija JP 655401 Sakušak R3 712 - Tuš HŠ 68 - Majerič HŠ 22, odsek Petrovič - Matjašič, l=1000m

0,00

0,00

235.190,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

229.454,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

5.736,00

---

413018 Rekonstrukcija JP 655361 Bodkovci odsek za Šoštariča HŠ 28a, odsek Šoštarič - Viher, l=940m

0,00

0,00

174.199,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

169.950,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

4.249,00

---
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413019 Rekonstrukcija JP 655181 R3 712 - Herga Gabrnik HŠ 17 - Gradiščak - Grlinci 35, del Gradiščak 16 - antena,
l=420m

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

0,00

0,00

79.188,00

---

Indeks

(3)/(2)

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

77.256,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

1.932,00

---

413041 Regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju

0,00

138.892,00

466.101,00

335,6

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

0,00

9.760,00

---

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

0,00

0,00

4.880,00

---

420401 Novogradnje

0,00

0,00

406.260,00

---

420600 Nakup zemljišč

0,00

85.202,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

12.517,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

53.690,00

32.684,00

60,9

413042 Slovenjegoriške kolesarske povezave

9.167,57

37.302,00

38.815,00

104,1

0,00

0,00

5.000,00

---

714,42

0,00

0,00

---

8.453,15

37.302,00

33.815,00

90,7

105.908,90

0,00

0,00

---

103.476,26

0,00

0,00

---

2.432,64

0,00

0,00

---

123.659,74

0,00

0,00

---

120.738,29

0,00

0,00

---

2.921,45

0,00

0,00

---

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402999 Drugi operativni odhodki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

413044 Rekonstrukcija ceste Lipovec, JP 655431, odsek Ciglar - R3-712/1331, l=520 m
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

413045 Rekonstrukcija ceste Sakušak, JP 655451 od R3-712/1331 do Senčak, JP 655452, l=630 m
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

413046 Rekonstrukcija JP 655081, R3 712 Juršinci - Dragovič - Grlinci(HŠ 36a), odsek Pavlin-Purg, l=200m

0,00

43.010,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

41.960,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

1.050,00

0,00

0,0

413047 Rekonstrukcija LC 155011, Juršinci - Moravci, odsek križišče z občino Sv. Tomaž - bife baza, l=1000m

0,00

255.509,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

249.886,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

5.623,00

0,00

0,0
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413048 Rekonstrukcija JP 655551, Zagorci R3 712 - Slaček HŠ 83 - Baum HŠ 1, odsek od R3-712 do Slaček HŠ 83(
križišče), l=415m

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

86.524,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

84.599,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

1.925,00

0,00

0,0

413049 Terase pri cerkvi za počitek s stopnicami do poti

0,00

31.226,00

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

30.226,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

1.000,00

0,00

0,0

413050 Izgradnja opornega zidu ob alternativni poti

0,00

21.700,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

21.000,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

700,00

0,00

0,0

0,00

1.288,00

1.288,00

100,0

0,00

1.288,00

1.288,00

100,0

10.464,94

4.300,00

9.300,00

216,3

9.970,90

0,00

0,00

---

9.970,90

0,00

0,00

---

413063 Avtobusna postaja Hlaponci pri HŠ 10

0,00

0,00

5.500,00

---

420299 Nakup druge opreme in napeljav

0,00

0,00

5.500,00

---

442,15

3.300,00

3.300,00

100,0

442,15

3.300,00

3.300,00

100,0

51,89

1.000,00

500,00

50,0

51,89

1.000,00

500,00

50,0

54.886,33

23.458,00

21.507,00

91,7

35.866,02

0,00

0,00

---

35.116,03

0,00

0,00

---

749,99

0,00

0,00

---

416123 Odkup zemljišča ob JP 655221(parcela717,757 KO Kukava)
420600 Nakup zemljišč

13029003 Urejanje cestnega prometa
413043 Avtobusni postaji Gabrnik
420299 Nakup druge opreme in napeljav

416130 Vzdrževanje-Banka cestnih podatkov
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

418290 Vzdrževanje avtobusnih postajališč
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029004 Cestna razsvetljava
413040 Novogradnja javna razsvetljava Dragovič (od krožišča Juršinci do kapela Dragovič)
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
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415300 Vzdrževanje javne razsvetljave po naseljih
402200 Električna energija
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
413028 Krožno križišče R3 712/1331 ter R3 734/4121 v Gabrniku - odkup zemljišč,sofinanciranje izgradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
413060 Projekt "RuNe" (gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij)
402099 Drugi splošni material in storitve

413061 Brezžični internet - WiFi4EU

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

19.020,31

23.458,00

21.507,00

91,7

12.871,65

15.000,00

15.000,00

100,0

5.801,22

5.958,00

6.107,00

102,5

347,44

500,00

400,00

80,0

0,00

2.000,00

0,00

0,0

160.945,70

704,00

704,00

100,0

160.945,70

704,00

704,00

100,0

157.416,90

704,00

704,00

100,0

3.528,80

0,00

0,00

---

1.220,00

6.000,00

2.500,00

41,7

1.220,00

6.000,00

2.500,00

41,7

1.220,00

0,00

0,00

---

1.220,00

0,00

0,00

---

0,00

6.000,00

2.500,00

41,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

0,00

1.000,00

2.500,00

250,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

0,00

5.000,00

0,00

0,0

6.860,14

8.860,00

3.859,99

3.860,00

5.000,00

129,5

3.859,99

3.860,00

5.000,00

129,5

3.859,99

3.860,00

5.000,00

129,5

3.859,99

3.860,00

5.000,00

129,5

3.000,15

5.000,00

5.500,00

110,0

3.000,15

5.000,00

5.500,00

110,0

3.000,15

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,15

3.000,00

3.000,00

100,0

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
413100 Drobno gospodarstvo in podjetništvo
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1403

v EUR

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
411100 Turizem
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.500,00 118,5
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414030 Razvoj turizma v občini

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

2.000,00

2.500,00

125,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

0,00

0,00

1.500,00

---

402099 Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

500,00

---

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

2.000,00

500,00

25,0

43.222,16

51.700,00

46.700,00

90,3

43.222,16

51.700,00

46.700,00

90,3

1.916,63

2.700,00

2.700,00

100,0

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
417800 Čistilne akcije

1.916,63

2.200,00

2.200,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

170,08

200,00

200,00

100,0

402204 Odvoz smeti

367,18

500,00

500,00

100,0

1.379,37

1.500,00

1.500,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

41.305,53

49.000,00

44.000,00

89,8

20.274,68

0,00

0,00

---

19.650,34

0,00

0,00

---

624,34

0,00

0,00

---

0,00

20.000,00

15.000,00

75,0

0,00

20.000,00

15.000,00

75,0

2.930,29

4.000,00

4.000,00

100,0

2.930,29

4.000,00

4.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

421440 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov-prenakazilo MO Ptuj
432000 Investicijski transferi občinam

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
415020 Izgradnja fekalne kanalizacije - odcep Juršinci 1 do Dragovič 1a
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

415021 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

415410 Manipulativni stroški-taksa za obremenjevanje voda
402203 Voda in komunalne storitve

415531 Vzdrževanje čistilne naprave Juršinci in javnega kanalizacijskega sistema

9.495,62

13.000,00

13.000,00

100,0

402200 Električna energija

2.629,16

3.000,00

3.000,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6.866,46

10.000,00

10.000,00

100,0
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415532 Vzdrževanje čistilne naprave in črpališče Gabrnik

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

8.604,94

12.000,00

12.000,00

100,0

402200 Električna energija

1.070,76

2.000,00

2.000,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.534,18

10.000,00

10.000,00

100,0

54.650,35

119.200,00

82.000,00

68,8

11.819,85

31.000,00

29.000,00

93,6

6.304,35

12.000,00

10.000,00

83,3

6.304,35

12.000,00

10.000,00

83,3

6.304,35

12.000,00

10.000,00

83,3

5.515,50

19.000,00

19.000,00

100,0

5.515,50

19.000,00

19.000,00

100,0

5.515,50

19.000,00

19.000,00

100,0

39.418,59

82.400,00

45.500,00

55,2

20.009,78

63.700,00

30.700,00

48,2

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

1.300,00

1.200,00

1.200,00

100,0

1.300,00

1.200,00

1.200,00

100,0

2.921,40

39.000,00

6.000,00

15,4

2.921,40

39.000,00

6.000,00

15,4

8.735,76

7.000,00

7.000,00

100,0

8.735,76

7.000,00

7.000,00

100,0

719,06

0,00

0,00

---

719,06

0,00

0,00

---

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
416021 Stroški nadzora nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom
402999 Drugi operativni odhodki

16029003 Prostorsko načrtovanje
417700 Prostorsko urejanje okolja-strategija prostorskega okolja
402999 Drugi operativni odhodki

1603

v EUR

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
415110 Kataster komunalnih naprav-vodenje in vzdrževanje
402203 Voda in komunalne storitve

415111 Vodenje analitike infrastrukturnih objektov
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

415112 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema na območju Občine Juršinci
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

415117 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

416032 Rekonstrukcija vodovoda Kukava (odsek Kupčičevo, Prosenjakovo)
420801 Investicijski nadzor
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v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

4.833,56

0,00

0,00

---

4.833,56

0,00

0,00

---

0,00

15.000,00

15.000,00

100,0

0,00

15.000,00

15.000,00

100,0

8.457,40

15.600,00

11.800,00

75,6

4.288,41

10.000,00

7.000,00

70,0

338,89

600,00

600,00

100,0

2.075,83

3.000,00

3.000,00

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

448,54

1.011,00

1.000,00

98,9

402901 Plačila avtorskih honorarjev

771,39

1.500,00

1.500,00

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

137,50

300,00

300,00

100,0

34,37

100,00

100,00

100,0

481,89

500,00

500,00

100,0

0,00

2.989,00

0,00

0,0

4.168,99

5.600,00

4.800,00

85,7

1.423,82

1.600,00

1.700,00

106,3

244,85

0,00

0,00

---

1.194,40

2.000,00

1.500,00

75,0
50,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
416034 Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje(zadržana sredstva omrežnine)
402999 Drugi operativni odhodki

416035 Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje-projektna dokumentacija
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
417410 Vzdrževanje pokopališča
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

402912 Posebni davek na določene prejemke
402999 Drugi operativni odhodki
420299 Nakup druge opreme in napeljav

417600 Vzdrževanje mrliške vežice
402001 Čistilni material in storitve
402108 Drobni inventar
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

Indeks

(3)/(2)

98,25

200,00

100,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

881,41

1.300,00

1.000,00

76,9

402504 Zavarovalne premije za objekte

326,26

500,00

500,00

100,0

1.951,44

2.500,00

3.000,00

120,0

1.951,44

2.500,00

3.000,00

120,0

1.951,44

2.500,00

3.000,00

120,0

8.999,97

600,00

0,00

0,0

8.999,97

600,00

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

3.736,25

600,00

0,00

0,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

5.263,72

0,00

0,00

---

16039004 Praznično urejanje naselij
417610 Praznično urejanje naselij-center Juršincev
402999 Drugi operativni odhodki

16039005 Druge komunalne dejavnosti
416033 Ureditev krožišča Gabrnik in skulptura v krožišču
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1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
416050 Nabava kontejnerja(začasno reševanje stanovanjskih potreb)
420299 Nakup druge opreme in napeljav

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
416062 Drugi stroški občinskega premoženja - pridobljeno za poplačilo domske oskrbe
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

417620 Stroški geodetskih zadev in cenitev
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

16069002 Nakup zemljišč
416063 Nakup zemljišč v letu 2021
420600 Nakup zemljišč

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
408320 Vzdrževanje zdravstveni dom
402200 Električna energija
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte

408321 Zdravstveni dom-obnova(poračun z najemnino)
420501 Obnove

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

2.911,91

5.800,00

7.500,00

129,3

2.911,91

5.800,00

5.500,00

94,8

239,43

800,00

500,00

62,5

239,43

800,00

500,00

62,5

2.672,48

5.000,00

5.000,00

100,0

2.672,48

5.000,00

5.000,00

100,0

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

36.715,31

48.949,00

47.949,00

98,0

8.233,75

7.585,00

6.585,00

86,8

8.233,75

7.585,00

6.585,00

86,8

707,68

2.900,00

1.900,00

65,5

468,99

600,00

600,00

100,0

0,00

2.000,00

1.000,00

50,0

238,69

300,00

300,00

100,0

7.526,07

4.685,00

4.685,00

100,0

7.526,07

4.685,00

4.685,00

100,0

Indeks

(3)/(2)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1703

Bolnišnično varstvo

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

8.364,00

8.364,00

100,0

0,00

8.364,00

8.364,00

100,0

0,00

8.364,00

8.364,00

100,0

0,00

8.364,00

8.364,00

100,0

28.481,56

33.000,00

33.000,00

100,0

23.716,04

28.000,00

28.000,00

100,0

23.716,04

28.000,00

28.000,00

100,0

23.716,04

28.000,00

28.000,00

100,0

4.765,52

5.000,00

5.000,00

100,0

4.765,52

5.000,00

5.000,00

100,0

4.333,86

4.000,00

4.000,00

100,0

431,66

1.000,00

1.000,00

100,0

100.502,53

145.255,00

98.669,00

67,9

60.651,59

89.675,00

60.589,00

67,6

31.948,03

27.955,00

28.119,00

100,6

26.434,99

27.955,00

28.119,00

100,6

14.426,39

15.310,00

15.383,00

100,5

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

2.095,65

2.210,00

2.300,00

104,1

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

9.678,07

10.095,00

10.086,00

99,9

234,88

340,00

350,00

102,9

5.513,04

0,00

0,00

---

5.513,04

0,00

0,00

---

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice
417031 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1707

v EUR

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
408110 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba
408310 Mrliško ogledna služba
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
406400 Financiranje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj-delovanje
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

418031 Sofinanciranje nakupa BIBLIOBUSA-KIP Ptuj
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Stran: 20 od 29
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18039003 Ljubiteljska kultura
406101 Kultura-razpis
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

406111 Sofinanciranje ljubiteljske kulture
413200 Tekoči transferi v javne sklade

18039005 Drugi programi v kulturi
406200 Vzdrževanje Puhovega muzeja

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

13.582,19

13.800,00

13.800,00

100,0

12.999,49

13.000,00

13.000,00

100,0

12.999,49

13.000,00

13.000,00

100,0

582,70

800,00

800,00

100,0

582,70

800,00

800,00

100,0

15.121,37

47.920,00

18.670,00

39,0

1.787,32

11.870,00

2.920,00

24,6

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

819,84

820,00

850,00

103,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

655,92

730,00

750,00

102,7

0,00

10.000,00

1.000,00

10,0

311,56

320,00

320,00

100,0

13.334,05

16.050,00

15.750,00

98,1

819,84

850,00

850,00

100,0

402200 Električna energija

1.565,47

1.700,00

1.500,00

88,2

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.672,00

3.900,00

4.000,00

102,6

402203 Voda in komunalne storitve

245,80

400,00

300,00

75,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

597,16

700,00

700,00

100,0

1.282,31

1.600,00

1.500,00

93,8

547,05

600,00

600,00

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.932,30

2.000,00

2.000,00

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.244,30

1.600,00

1.600,00

100,0

311,09

400,00

400,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte

406311 Vzdrževanje kulturnega centra Juršinci
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte

402912 Posebni davek na določene prejemke
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

418032 Sofinanciranje izgradnje razstavnega objekta pri Puhovem muzeju
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

116,73

300,00

300,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

20.000,00

0,00

0,0

0,00

20.000,00

0,00

0,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1805

Šport in prostočasne aktivnosti

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

39.850,94

55.580,00

38.080,00

68,5

39.850,94

55.580,00

38.080,00

68,5

25.945,60

31.000,00

18.500,00

59,7

15.053,07

15.000,00

7.500,00

50,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

1.706,93

1.800,00

1.800,00

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

4.417,02

4.500,00

4.500,00

100,0

402912 Posebni davek na določene prejemke

1.104,26

1.200,00

1.200,00

100,0

414,32

500,00

500,00

100,0

3.250,00

3.000,00

3.000,00

100,0

0,00

5.000,00

0,00

0,0

11.982,18

12.000,00

12.000,00

100,0

11.982,18

12.000,00

12.000,00

100,0

536,73

1.500,00

1.500,00

100,0

536,73

1.500,00

1.500,00

100,0

1.080,00

1.080,00

1.080,00

100,0

1.080,00

1.080,00

1.080,00

100,0

306,43

5.000,00

5.000,00

100,0

306,43

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

3.000,00

3.000,00

100,0

418051 Sofinanciranje nakupa elektronskih tarč na strelišču Juršinci

0,00

5.000,00

0,00

0,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

5.000,00

0,00

0,0

467.330,00

574.921,00

331.765,77

366.100,00

367.100,00

100,3

331.765,77

366.100,00

367.100,00

100,3

4.695,87

5.000,00

5.000,00

100,0

4.695,87

5.000,00

5.000,00

100,0

18059001 Programi športa
403432 Večnamenska dvorana-skrbnik, vzdrževanje
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

407101 Dotacije športnim društvom-razpis
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

407200 Zavod za šport Ptuj-materialni stroški
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

407300 Zavod za šport Ptuj-strokovne službe
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

418050 Športno igrišče pri Lovskem domu Juršinci
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 Drugi operativni odhodki

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
405100 Investicijski transfer OŠ Juršinci-vrtec
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

810.452,00 141,0

Stran: 22 od 29
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405110 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok v Javnih VVZ

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

320.875,92

351.500,00

352.500,00

100,3

320.567,81

350.000,00

350.000,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

862,00

1.600,00

185,6

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

0,00

138,00

400,00

289,9

308,11

500,00

500,00

100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

405210 Vzdrževanje vrtca

691,96

1.600,00

1.600,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

115,96

1.000,00

1.000,00

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

576,00

600,00

600,00

100,0

5.502,02

8.000,00

8.000,00

100,0

5.502,02

8.000,00

8.000,00

100,0

75.717,14

145.321,00

382.852,00

263,5

73.770,40

143.170,00

380.124,00

265,5

21.921,61

25.000,00

25.000,00

100,0

21.921,61

25.000,00

25.000,00

100,0

24.054,43

25.000,00

25.000,00

100,0

24.054,43

25.000,00

25.000,00

100,0

2.317,55

2.500,00

2.700,00

108,0

2.317,55

2.500,00

2.700,00

108,0

3.005,67

3.000,00

3.000,00

100,0

3.005,67

3.000,00

3.000,00

100,0

1.552,26

2.000,00

2.000,00

100,0

1.552,26

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

419021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1903

v EUR

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
403110 Materialni stroški OŠ Juršinci-kurjava
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

403120 Materialni stroški OŠ Juršinci-elektrika
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

403130 Materialni stroški OŠ Juršinci-voda
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

403131 Materialni stroški OŠ Juršinci-smeti
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

403140 Materialni stroški OŠ Juršinci-zavarovanje
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

403150 Materialni stroški OŠ Juršinci-notranja revizija
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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403160 Materialni stroški OŠ Juršinci-tekoče vzdrževanje šole

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

9.251,89

11.000,00

11.000,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.251,89

7.000,00

7.000,00

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

403320 Osnovna šola Juršinci-investicijski transferi
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

403420 Dodatni program OŠ Juršinci-dodatne interesne dejavnosti

1.252,71

3.000,00

3.000,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

696,57

2.100,00

2.100,00

100,0

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

112,14

450,00

450,00

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

444,00

450,00

450,00

100,0

2.951,81

3.600,00

3.600,00

100,0

2.542,47

3.101,00

3.101,00

100,0

409,34

499,00

499,00

100,0

1.778,58

2.000,00

2.000,00

100,0

1.778,58

2.000,00

2.000,00

100,0

683,89

600,00

700,00

116,7

683,89

600,00

700,00

116,7

0,00

13.670,00

0,00

0,0

0,00

13.670,00

0,00

0,0

403460 Dodatni program OŠ Juršinci-varstvo vozačev
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

403600 Osnovna šola dr.Ljudevita Pivka Ptuj
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

419032 Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer-materialni stroški
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

419033 Toplotna črpalka v OŠ Juršinci
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

419034 Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci

0,00

46.800,00

295.124,00

630,6

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

21.800,00

263.276,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

9.500,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

21.668,00

16.348,00

75,5

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

3.332,00

6.000,00

180,1

1.946,74

2.151,00

2.728,00

126,8

1.723,12

1.901,00

2.497,00

131,4

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

927,76

1.033,00

1.363,00

132,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

795,36

868,00

1.134,00

130,7

19039002 Glasbeno šolstvo
403500 Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
403510 Zasebna glasbena šola v samostanu Sv.Petra in Pavla
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
403200 Prevoz učencev-šolski prevozi
411900 Regresiranje prevozov v šolo

403410 Dodatni program OŠ Juršinci-šola v naravi
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

223,62

250,00

231,00

92,4

223,62

250,00

231,00

92,4

59.847,09

63.500,00

60.500,00

95,3

59.847,09

63.500,00

60.500,00

95,3

57.615,43

61.000,00

58.000,00

95,1

57.615,43

61.000,00

58.000,00

95,1

2.231,66

2.500,00

2.500,00

100,0

2.231,66

2.500,00

2.500,00

100,0

152.295,53

171.948,00

171.288,00

99,6

Indeks

(3)/(2)

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

18.255,09

8.000,00

7.000,00

87,5

20029001 Drugi programi v pomoč družini

18.255,09

8.000,00

7.000,00

87,5

404450 Pomoč ob rojstvu otroka

5.556,70

6.000,00

5.000,00

83,3

5.556,70

6.000,00

5.000,00

83,3

12.698,39

2.000,00

2.000,00

100,0

12.698,39

2.000,00

2.000,00

100,0

134.040,44

163.948,00

164.288,00

100,2

58.597,90

63.000,00

61.000,00

96,8

37.897,66

41.000,00

39.000,00

95,1

37.897,66

41.000,00

39.000,00

95,1

20.700,24

22.000,00

22.000,00

100,0

20.700,24

22.000,00

22.000,00

100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka

404451 Nadomeščanje olajšav za komunalni prispevek
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
404340 Zavod za varstvo in usposabljanje-varstvo odraslih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

404460 Družinski pomočnik
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
20049003 Socialno varstvo starih

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

65.084,85

86.248,00

86.788,00

100,6

56.226,82

74.000,00

75.000,00

101,4

56.226,82

74.000,00

75.000,00

101,4

1.152,00

1.248,00

1.788,00

143,3

1.152,00

1.248,00

1.788,00

143,3

7.706,03

11.000,00

10.000,00

90,9

7.706,03

11.000,00

10.000,00

90,9

5.962,84

10.100,00

12.100,00

119,8

2.652,94

5.000,00

5.000,00

100,0

2.652,94

5.000,00

5.000,00

100,0

404410 Izjemne denarne pomoči (pogrebni stroški)

3.229,90

5.000,00

5.000,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.229,90

5.000,00

5.000,00

100,0

80,00

100,00

100,00

100,0

80,00

100,00

100,00

100,0

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

4.394,85

4.600,00

4.400,00

95,7

2.400,00

2.600,00

2.400,00

92,3

2.400,00

2.600,00

2.400,00

92,3

1.994,85

2.000,00

2.000,00

100,0

1.994,85

2.000,00

2.000,00

100,0

404310 Oskrbnina v socialnih zavodih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

404311 Varna hiša
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

404330 Pomoč na domu
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
404110 Subvencije stanarin
411920 Subvencioniranje stanarin

404430 Letovanje otrok
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

420041 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
404230 Humanitarne organizacije in društva -RK
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

408210 Financiranje humanitarnih organizacij in društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

3.719,14

4.000,00

3.530,00

88,3

3.719,14

4.000,00

3.530,00

88,3

3.075,14

3.300,00

2.830,00

85,8

1.536,00

1.360,00

1.200,00

88,2

1.536,00

1.360,00

1.200,00

88,2

990,60

890,00

780,00

87,6

990,60

890,00

780,00

87,6

503,63

450,00

400,00

88,9

503,63

450,00

400,00

88,9

44,91

600,00

450,00

75,0

44,91

600,00

450,00

75,0

644,00

700,00

700,00

100,0

644,00

700,00

700,00

100,0

644,00

700,00

700,00

100,0

10.000,00

8.282,00

6.479,00

78,2

10.000,00

4.000,00

3.000,00

75,0

10.000,00

4.000,00

3.000,00

75,0

417210 Proračunska rezerva

10.000,00

4.000,00

3.000,00

75,0

409100 Proračunska rezerva

10.000,00

4.000,00

3.000,00

75,0

0,00

4.282,00

3.479,00

81,3

0,00

4.282,00

3.479,00

81,3

0,00

4.282,00

3.479,00

81,3

0,00

4.282,00

3.479,00

81,3

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
422015 Glavnica in obresti - UniCredit Banka Slovenija d.d.(upravljanje z dolgom)
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

422016 Glavnica in obresti - Slovenski regionalno razvojni sklad(ugodna posojila občinam)
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom

422018 Glavnica in obresti - BKS Bank
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

422021 Glavnica in obresti - zadolževanje 2019
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
422020 Stroški povezani z zadolževanjem
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

2303

v EUR

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
417211 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)
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C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

v EUR
REZR 2019

VP 2020
Ocena
realizacije

PP 2021
Predlog I

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA

52.996,94

68.479,00

77.757,00 113,6

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

52.996,94

68.479,00

77.757,00 113,6

2201

Servisiranje javnega dolga

52.996,94

68.479,00

77.757,00

113,6

52.996,94

68.479,00

77.757,00

113,6

16.662,36

16.662,00

16.662,00

100,0

16.662,36

16.662,00

16.662,00

100,0

14.936,16

14.936,00

14.936,00

100,0

14.936,16

14.936,00

14.936,00

100,0

5.667,12

5.667,00

5.667,00

100,0

5.667,12

5.667,00

5.667,00

100,0

6.400,08

6.400,00

6.400,00

100,0

6.400,08

6.400,00

6.400,00

100,0

8.747,88

8.748,00

8.748,00

100,0

8.747,88

8.748,00

8.748,00

100,0

583,34

7.000,00

7.000,00

100,0

583,34

7.000,00

7.000,00

100,0

0,00

9.066,00

9.066,00

100,0

0,00

9.066,00

9.066,00

100,0

0,00

0,00

9.278,00

---

0,00

0,00

9.278,00

---

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
422015 Glavnica in obresti - UniCredit Banka Slovenija d.d.(upravljanje z dolgom)
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

422016 Glavnica in obresti - Slovenski regionalno razvojni sklad(ugodna posojila občinam)
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti

422017 Glavnica-povratna sredstva po ZFO (prejeta 2016)
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

422018 Glavnica in obresti - BKS Bank
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

422019 Glavnica-povratna sredstva po ZFO (prejeta 2017)
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

422021 Glavnica in obresti - zadolževanje 2019
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

422022 Glavnica-povratna sredstva po ZFO(prejeta 2018)
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

422023 Glavnica-povratna sredstva po ZFO(prejeta 2019)
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti
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PRORAČUN OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2021 - PREDLOG
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB042-11-0007 Oprema za delovanje občinske uprave (pisarniško pohištvo, strojna računalniška
oprema in druga oprema)

74.358 01.01.2011

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

07

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

885.600

1.463.926

1.019.108

4.685

0

0

65.358

9.500

0

0

0

0

65.358

9.500

0

0

0

0

65.358

9.500

0

0

0

0

65.358

9.500

0

0

0

0

65.358

9.500

0

0

0

0

38.800

5.000

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

38.800

5.000

0

0

0

0

38.800

5.000

0

0

0

0

38.800

5.000

0

0

0

0

38.800

5.000

0

0

0

0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

178.193

23.759

0

0

0

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

178.193

23.759

0

0

0

0

178.193

23.759

0

0

0

0

178.193

23.759

0

0

0

0

178.193

23.759

0

0

0

0

309.747

1.061.658

1.008.970

0

0

0

309.747

1.061.658

1.008.970

0

0

0

103.043

1.055.454

1.008.970

0

0

0

2.500

1.288

0

0

0

0

2.500

1.288

0

0

0

0

54.073

466.101

1.008.970

0

0

0

0
54.073

373.176
92.925

870.743
138.227

0
0

0
0

0
0

46.470

99.489

0

0

0

0

46.470
0

38.815
60.674

0
0

0
0

0
0

0
0

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB042-13-0007 Investicijski transferi-požarna taksa

43.800 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1102
11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB042-13-0008 Kmetijstvo-razpis

201.952 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2021

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

11

v EUR
Pred L. 2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB042-10-0006 Odkup zemljišča ob JP 655221(parcela 717, 757 ko Kukava)

3.788 01.01.2017

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB042-18-0005 Regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju

1.529.144 01.01.2018

31.12.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB042-18-0006 Slovenjegoriške kolesarske povezave

145.959 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva
OV - Druge občine

JURŠINCI - Predlog proračuna

31.12.2022

Stran 1 od 4

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB042-20-0006 Rekonstrukcija JP 655401 Sakušak R3 712 - Tuš HŠ 68 - Majerič HŠ 22,
odsek Petrovič - Matjašič, l=1000m

Začetek
Konec
financiranja financiranja

235.190 01.01.2021

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB042-20-0007 Rekonstrukcija JP 655361 Bodkovci odsek za Šoštariča HŠ 28a, odsek
Šoštarič - Viher, l=940m

174.199 01.01.2021

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB042-20-0008 Rekonstrukcija JP 655181 R3 712 - Herga Gabrnik 17 - Gradiščak - Glinci 35,
del Gradiščak 16 - antena, l=420m

79.188 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB042-20-0009 Avtobusna postaja Hlaponci pri HŠ 10

5.500 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

235.190

0

0

0

0

0
0

126.637
108.553

0
0

0
0

0
0

0
0

0

174.199

0

0

0

0

0
0

63.318
110.881

0
0

0
0

0
0

0
0

0

79.188

0

0

0

0
0

0

79.188

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

704

0

0

0

0

206.704

704

0

0

0

0

206.704

704

0

0

0

0

28.950

7.336

5.453

0

0

0

28.950

5.000

0

0

0

0

28.950

5.000

0

0

0

0

28.950

5.000

0

0

0

0

28.950

5.000

0

0

0

0

0

2.336

5.453

0

0

0

0

2.336

5.453

0

0

0

0

2.336

5.453

0

0

0

0
0

0
2.336

5.453
0

0
0

0
0

0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

24.900

15.500

0

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

24.900

15.500

0

0

0

0

4.900

500

0

0

0

0

4.900

500

0

0

0

0

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB042-17-0008 Krožno križišče R3 712/1331 ter R3 734/4121 v Gabrniku - odkup zemljišč

207.408 01.01.2017

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB042-13-0014 Drobno gospodarstvo in podjetništvo

33.950 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB042-20-0010 Razvoj turizma v občini

7.789 01.01.2021

01.01.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

15

Leto 2021

206.704

13029006

14

v EUR
Pred L. 2021

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB042-13-0011 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkovprenakazilo MO Ptuj

5.400 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB042-19-0005 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

35.000 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva

JURŠINCI - Predlog proračuna

31.12.2021

4.900

500

0

0

0

0

20.000

15.000

0

0

0

0

20.000

15.000

0

0

0

0

20.000

15.000

0

0

0

0

Stran 2 od 4

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
16

Začetek
Konec
financiranja financiranja

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB042-11-0012 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema na območju Občine Juršinci

112.391 01.01.2011

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB042-19-0008 Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje-projektna
dokumentacija

15.000 01.01.2020

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1606

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

16069002

Nakup zemljišč

OB042-20-0011 Nakup zemljišč v letu 2021

2.000 01.01.2021

01.01.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

OB042-13-0015 Obnova zdravstveni dom-poračun z najemnino

71.346 01.01.2013

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

1703

Bolnišnično varstvo

17039001

Investicijska vlaganja v bolnišnice

OB042-17-0015 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju

8.364 01.01.2018

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB042-13-0016 Investicijski transfer Osnovna šola Juršinci - vrtec

39.000 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB042-13-0021 Osnovna šola Juršinci - investicijski transferi

39.650 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB042-19-0007 Ureditev učilnic na podstrešju Osnovne šole Juršinci

302.444 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva

JURŠINCI - Predlog proračuna

31.12.2021

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

106.391

23.000

0

0

0

0

106.391

21.000

0

0

0

0

106.391

21.000

0

0

0

0

106.391

6.000

0

0

0

0

106.391

6.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

57.291

13.049

4.685

4.685

0

0

57.291

4.685

4.685

4.685

0

0

57.291

4.685

4.685

4.685

0

0

57.291

4.685

4.685

4.685

0

0

57.291

4.685

4.685

4.685

0

0

0

8.364

0

0

0

0

0

8.364

0

0

0

0

0

8.364

0

0

0

0

0

8.364

0

0

0

0

75.970

305.124

0

0

0

0

34.000

5.000

0

0

0

0

34.000

5.000

0

0

0

0

34.000

5.000

0

0

0

0

34.000

5.000

0

0

0

0

41.970

300.124

0

0

0

0

41.970

300.124

0

0

0

0

34.650

5.000

0

0

0

0

34.650

5.000

0

0

0

0

7.320

295.124

0

0

0

0

7.320

295.124

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-LS
PV-TDP

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Transfer iz državnega proračuna

Skupaj PV - Proračunski viri
OV-DO

OV - Druge občine

Skupaj OV - Ostali viri

JURŠINCI - Predlog proračuna

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

885.600

1.463.926

1.019.108

4.685

0

0

885.600
0

840.122
563.131

142.912
876.196

4.685
0

0
0

0
0

885.600

1.403.253

1.019.108

4.685

0

0

0

60.674

0

0

0

0

0

60.674

0

0

0

0
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OBČINA JURŠINCI
Juršinci 3 b, 2256 Juršinci
tel.: 02 758 21 41, fax: 02 758 24 61
spletna stran: http://www.jursinci.si, elektronska pošta: obcina.jursinci@jursinci.si

PRORAČUN
OBČINE JURŠINCI
ZA LETO 2021
OBRAZLOŽITVE

UVOD
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) je proračun akt države oziroma
občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države
oziroma občine za eno leto.
S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri
določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem
se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet
občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje
podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za
neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe.
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog
občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za tiste programe kot v preteklem
letu (začasno financiranje).
V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za
racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih
financ. Proračunska načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa
in so konkretizirana v posameznih zakonskih rešitvah.
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po
naslednjih klasifikacijah:
-

institucionalni (kdo porablja proračunska sredstva, katere institucije)
ekonomski (kaj se plačuje iz javnih sredstev)
programski (zakaj se porabljajo javna sredstva)
funkcionalni – COFOG (prikaz razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih
funkcijah občine)
Pri sestavi občinskega proračuna za leto 2021 so upoštevane pravne podlage s področja javnih
financ, računovodstva in javnih naročil.
Izdatki občinskega poračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov se v
skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:
- področja proračunske porabe
- glavne programe in
- podprograme
- proračunske postavke (proračunske postavke-konte oziroma podkonte)
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih
načrtih neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci
učinkovitosti ter uspešnosti.
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem
načrtu neposrednih uporabnikov. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce
učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.
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Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega
neposrednega uporabnika.
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim
kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.
Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oziroma podkonto) je del proračunske
postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov
proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.
Pri oblikovanje finančnih načrtov je potrebno izhajati iz programskega načrtovanja proračuna.
Slednje zagotavlja usmerjenost k rezultatom, doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja
nalog občine. Programski pristop pri načrtovanju proračuna vzpodbuja k izvajanju zastavljenih
ciljev ter nato omogoča nadzor nad doseženimi rezultati oziroma nadzor nad smotrnostjo
poslovanja. V ta namen se na posameznih področjih proračunske porabe, glavnih programih in
podprogramih oblikujejo realni in merljivi enoletni in večletni cilji in indikatorji za njihovo
spremljanje.
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PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih
proračunov.
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
 Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP ),
 Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št.44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in
35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),





Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št.43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS. Št. 57/05,
88/05-popr.; 138/06 in 108/08) .

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in
sicer:


Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS,št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa je upoštevana:


Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),



Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju:
ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU ), pri
pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
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IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA IN OSNOVNI MAKROEKONOMSKI
OKVIR ZA LETO 2021
Od Ministrstva za finance smo z dopisom št. 4101-22/2020/1, z dne 7.10.2020 prejeli predhodne
podatke primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 in 2022. Pri predhodnem
izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za obe leti 2021 in 2022
predlagana povprečnina v višini 638,20 EUR.
Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi
gospodarskih gibanja 2020 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Ti
podatki so podlaga tudi za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022.
Najpomembnejši kazalci iz »GLOBLNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA
SLOVENIJE«, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance, so povzeti v spodnji tabeli:
MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2021
povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije
na osnovi Jesenske napovedi UMAR 2020
BRUTO DOMAČI PROIZVOD
Letna nominalna rast BDP

95,3

Realna rast BDP v %

-6,7

Letni deflator BDP

102,1

PLAČE
Povprečna bruto plača v Sloveniji
- tekoče cene (v EUR)

1.819,3

- letna nominalna rast v %

103,7

realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v %
*sektor države

7,7

*zasebni sektor

1,6

Rast prispevne osnove (mase plač)
- nominalna rast prispevne osnove (v %)

101,0

- realna rast prispevne osnove (v %)

0,7

CENE
- letna stopnja inflacije (dec/dec)

100,5
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- povprečna letna rast cen (I-XII / I-XII, pretekl. leta)

100,3

TEČAJ
Povprečni letni tečaj EUR/USD

1,138
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NAČRTOVANA POLITIKA OBČINE
Glavnina proračunskih sredstev je namenjena t.i. zakonskim zahtevam za financiranje delovanja
lokalne skupnosti (delovanje javne uprave, vključno s funkcionarji, obrambe in varnosti, prometne
infrastrukture, prostorsko planiranje, družbene organizacije, predšolska vzgoja, izobraževanje in
sociala).
Vse našteto kakor tudi investicijski odhodki ter investicijski transferi je razvidno iz posebnega dela
proračuna, posameznih obrazložitvah in načrtu razvojnih programov.
V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu
predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Sam proračun se sprejema z odlokom.
V tej obrazložitvi so podani podatki za proračun 2021.
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I. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
7-PRIHODKI
Prihodke bilance A sestavljajo:
- davčni prihodki - konti skupine 70
- nedavčni prihodki - konti skupine 71
- kapitalski prihodki - konti skupine 72
- transferni prihodki - konti skupine 74
Planirani so v višini 2.643.150 EUR

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.903.690 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

1.762.890 €

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1 in so ocenjeni v višini
1.762.890 EUR. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz glavarine predstavljajo pomemben delež. Navedena
višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna, ki ga je posredovalo Ministrstvo za finance.
Preko leta jo v občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska.
Delež dohodnine predstavlja 66,7 % vseh načrtovanih prihodkov.

703 - Davki na premoženje

91.100 €

Davki na premoženje obsegajo prihodke od davkov na nepremičnine in premičnine, davke na dediščine in darila ter
davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov,
ki jih je nemogoče točno planirati, in sicer davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek od prometa z
nepremičninami itd.
Davki na premoženje predstavljajo 3,45 % vseh načrtovanih prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

48.700 €

Domači davki na blago in storitve, ki pripadajo občini obsegajo davke na posebne storitve. Tu so zajeti davki na
posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo ter drugi davki na uporabo blaga in storitve, ki
zajemajo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov, turistično
takso in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.
Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,85 % vseh načrtovanih prihodkov.

706 – Drugi davki in prispevki

1.000 €

Drugi davki in prispevki zajemajo nerazporejene prihodke s strani Finančne uprave Republike Slovenije.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

136.423 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

63.947 €

V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri: udeležba na dobičku, prihodki od obresti in prihodki od premoženja.
Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja (najemnine za komunalno
infrastrukturo).
Ti prihodki predstavljajo 2,42 % vseh načrtovanih prihodkov.
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711 - Takse in pristojbine

4.700 €

Višina upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu in so jih stranke dolžne plačevati, je določena na podlagi
Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave.
Takse in pristojbine predstavljajo 0,18 % vseh načrtovanih prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

5.350 €

Tu so zajeti prihodki od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki
pripada občini.
Globe in druge denarne kazni predstavljajo 0,21 % vseh načrtovanih prihodkov.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.000 €

Tu so zajeti prihodki od prodaje blaga in storitev, predstavljajo 0,12 % vseh načrtovanih prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

59.426 €

Med druge nedavčne prihodke štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje
določenih programov tekočega značaja in drugi nedavčni prihodki (grobarina).
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 2,25 % vseh načrtovanih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

61.624 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

23.631 €

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev je zajeta prodaja premoženja, ki ga je občina pridobila (podedovala) za
plačilo domske oskrbe in ga namenila prodaji.
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev predstavljajo 0,90 % vseh načrtovanih prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

37.993 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev zajemajo prodajo premoženja, ki ga je občina pridobila
(podedovala) za plačilo domske oskrbe in ga namenila prodaji.
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev predstavljajo 1,44 % vseh načrtovanih prihodkov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

541.413 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

241.873 €

Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2021 predvideni transferni prihodki v višini 241.873 EUR.
Sredstva po 23. členu ZFO se planira v višini 126.637 EUR.
Tu so še zajeti prihodki oziroma transferi iz sredstev ministrstev in drugih državnih institucij za sofinanciranje
posameznih projektov s področja investicij v znesku 5.000 EUR sredstva požarne takse in 74.635 EUR sredstva za
projekt Regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za
tekoče porabo v višini 32.201 EUR (vračilo za stroške SOU, vračilo za družinskega pomočnika, povračilo za obvezno
prakso) ter prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 3.400 EUR.
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo 9,15 % vseh načrtovanih prihodkov.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
299.540 €
Predvidena so sredstva za povračilo stroškov obvezne prakse dijakom in študentom v višini 1.000 EUR in sredstva iz
državnega proračuna iz sredstgev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v višini 298.540 EUR za projekt
Regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju.
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo 11,34 % vseh načrtovanih prihodkov.
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4-ODHODKI
Odhodke bilance A sestavljajo:
- tekoči odhodki - konti skupine 40
- transferni odhodki - konti skupnie 41
- investicijski odhodki - konti skupine 42
- investisijski transferi - konti skupine 43
Planirani so v višini 2.898.711 EUR

40 - TEKOČI ODHODKI

669.675 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

114.250 €

V proračunu za leto 2021 so v okviru tega ekonomskega področja načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za
letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in druge izdatke za delavce zaposlene v občinski
upravi.
Skupni obseg planiranih sredstev predstavlja 3,95 % vseh načrtovanih odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.700 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavljajo 0,65 % vseh načrtovanih odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

527.416 €

V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev je zajet širok
krog izdatkov. Sem spadajo plačila za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, izdatki za energijo,
vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatki za službena potovanja, stroški sej občinskega sveta, odborov in
komisij, delovanje nadzornega odbora, plačilo za opravljanje funkcije župan in podžupan (nepoklino), stroški
tekočega vzdrževanja (tudi cest, javne razsvetljave in drugih občinskih objektov), poslovne najemnine in zakupnine
ter drugi operativni odhodki.
Skupno ti izdatki v proračunu 2021 predstavljajo 18,2 % vseh načrtovanih odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

2.830 €

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov.
Plačila domačih obresti predstavljajo 0,10 % vseh načrtovanih odhodkov.

409 - Rezerve

6.479 €

Predvideni izdatki proračuna namenjeni oblikovanju rezerv predstavlajo tri vrste rezerv, in sicer splošno proračunsko
rezervacijo, rezervo za naravne nesreče ter sredstva za posebne namene.
Prenos sredstev v proračunsko rezervo je za leto 2021 predviden v višini 3.000 EUR. Ta sredstva se uporabljajo za
financiranje posledic naravnih nesreč.
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
V proračunu za leto 2021 je predvidena v višini 3.479 EUR.
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41 - TEKOČI TRANSFERI

876.518 €

410 - Subvencije

28.759 €

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo dane subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom za področje malega gospodarstva in v kmetijstvu, ki jih občina dodeli preko razpisa.
Subvencije v proračunu za leto 2021 predstavljajo 1 % vseh načrtovanih odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

582.100 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujeo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na
doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih s posebnimi potrebami, razlik v ceni programov
in doplačili staršev v vrtcih), subvencioniranje stanarin, izplačila za družinskega pomočnika, regresiranje prevozov v
šolo ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo 20,09 % vseh načrtovanih odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

60.476 €

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje
različnih društev in organizacij s področja kulture, športa, turizma, požarnega varstva in drugih. Prav tako se v tem
sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank.
V proračunu za leto 2021 to ekonomsko področje predstavlja 2,09 % vseh načrtovanih odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

205.183 €

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj ali
soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Sem spadajo tudi sredstva za
delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ter prispevki ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb,
ki ga plačuje občina.
Skupni znesek sredstev tekočih domačih transferov predvidenih v proračunu 2021 predstavlja 7,07 % vseh načrtovanih
odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.313.654 €
1.313.654 €

V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva in stroški
investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja
infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov ter nakupa opreme.
Investicijski odhodki predstavljajo 45,32 % vseh načrtovanih odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

38.864 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
20.000 €
V okvir investicijskih transferov spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnom
osebam, ki niso proračunski uporabniki. V letu 2021 so predvideni kot prenakazilo požarne takse gasilskima
društvoma, ki delujeta na območju Občine Juršinci v višini 5.000 EUR in za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav v višini 15.000 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

18.864 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo sredstva za zavode, katerih ustanovitelj je občina,
prenesena sredstva MO Ptuj (prenakazilo okoljske dajatve) ter sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju.
Skupaj investicijski transferi predstavljajo 1,34 % vseh načrtovanih odhodkov.
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C - Račun financiranja
5 - RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

50 - ZADOLŽEVANJE

153.318 €

500 - Domače zadolževanje

63.318 €

Predvideva se zadolževanje v višini 153.318 EUR za izvedbo načrtovanih investicij v proračunu, od tega povratna
sredstva po 23. členu ZFO v višini 63.318 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

77.757 €

550 - Odplačila domačega dolga

77.757 €

Predvideno odplačilo dolga po že najetih dolgoročnih kreditih.

Stran 12 od 83

II. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendomu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o
volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 01-POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
-

občinskega sveta
župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega
sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referenumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje
funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), financiranje
političnih strank.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Juršinci, Poslovnik o delu občinskega sveta
Občine Juršinci, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Sklep o financiranju političnih strank.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih
nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi
organi.

1000 - OBČINSKI SVET
101340 - Stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta, odborov in komisij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana glede na oceno predvidenih sej v letu 2021.

101341 – Materialni stroški občinski svet

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za izplačilo materialnih stroškov občinskega sveta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana glede na pedvidene potrebe.

101410 - Financiranje političnih strank

1.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Veljavni Sklep o financiranju političnih strank v Občini Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, štev. 3/01, 1/07)
določa, da višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno
proračunsko leto, pri čemer ta ne smejo presegati 0,13 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke, in
ne 0,2% izračunanih sredstev primerne porabe.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socilano varnost, Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana in
podžupana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.
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3000 - ŽUPAN
301101 – Plačilo za opravljanje funkcije - župan

19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo za opravljanje funkcije – župan (nepoklicno).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov.

301110 – Plačilo za opravljanje funkcije - podžupan

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo za opravljanje funkcije - podžupan (nepoklicno).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov.

301340 - Darila ob zlatih porokah in jubilejih (90 let) ter druga darila

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavlajo sredstva kot darila ob zlatih porokah in jubilejih (90 let) občanov Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na predvidene potrebe.

301350 - Stroški reprezentance

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom reprezentance.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki temelji na oceni realizacije leta 2020.

301360 - Materialni stroški funkcionarji

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirani materialni stroški funkcionarjev, to so stroški za službena potovanja in stroški seminarjev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je planirana glede na oceno realizacije leta 2020.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 02-EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev
ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave,
pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in Uredba
o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavodem sklade in lokalne skupnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zajema vodenje finančnih zadev in storitve ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto
tudi delovno področje nadzornega odbora občine.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 -EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa , in sicer:
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politke zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev
in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Juršinci in zagotovitev delovanja v skladu z
zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta program, je:
- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Vsebina podprograma 02029001 je naslednja: Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in
kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija
Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, taks in samoprispevka, ekoloških taks….), naomestila
za uporabo stavbnega zemljišča ipd. v primeru, da gre za plačilo iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za
opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše izvajanje
pritekanja občinskih dajatev v proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
402401 - Materialni stroški-bančni stroški, provizije UJP

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačevanjem v
okviru zakladniškega podračuna Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračun predloga pravic porabe temelji na primerljivih stroških leta 2020.
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0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Juršinci in zagotovitev delovanja v skladu z
zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gopodarnost porabe proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Juršinci in zagotovitev delovanja v skladu z
zakonodajo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
V podprogamu so zajeti stroški za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora, materialni stroški za delo nadzornega
odbora, stroški potnih nalogov in stroški za izobraževanje (seminarji).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Juršinci, Pravilnik
o plačah občinkih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Juršinci v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih in
ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2021, realizacija bo ugotovljena ob koncu leta.

2000 - NADZORNI ODBOR
201341 - Delovanje nadzornega odbora

5.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za delovanje nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen je predvideva glede na oceno dela v letu 2021.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostotih
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje
storitve in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji
glavni program:
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni vestnik Občine
Juršinci), izdelava in vzdrževanje spletne strani občine, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe
občine, izdelava in vzdrževanje spletne strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji podprograma je čim kakovostnejše obveščanje javnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z obveznimi uradnimi objavami javnih razpisov se držimo zakonskih obvez. Z ostalimi objavami v javnih medijih
obveščamo javnost s potrebnimi informacijami.

1000 - OBČINSKI SVET
101310 - Stroški tiska in objav

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem vestniku Občine
Juršinci ter drugih uradnih glasilih, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov je narejena na podlagi predvidene realizacije leta 2020.
Stran 18 od 83

101330 - Spletna stran občine

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in urejanje spletne strani občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predvidena poraba sredstev na podlagi sklenjene pogodbe o vzdrževanju spletne strani.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
Vsebina podprograma je pokroviteljstvo občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški
praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev, častno nagrajevanje vseh oseb, ki si zaslužijo posebno
priznanje za svoje delo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Racionalno gospodarjanje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na
zdajšnjem nivoju.

1000 - OBČINSKI SVET
101320 - Stroški za proslave in prireditve

15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in drugih prireditev v občini.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na predvideni realizaciji leta 2020 za priredtve, ki se bodo odvijale tudi v letu 2021.

3000 - ŽUPAN
301331 – Sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet
drugih razpisov
2.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva na postavki bodo namenjena za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet
drugih razpisov, razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče porabe je predviden javni razpis.

304030 – Delovanje vaških odborov

5.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva na postavki bodo namenjena za delovanje vaških odborov (razna srečanja vaščanov, delovne
akcije).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče porabe je 3 krat po 150 EUR za vsak vaški odbor, katerih je v občini 13.

Stran 19 od 83

304240 – Srečanje starejših občanov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva na postavki bodo namenjena za srečanje starejših občanov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče porabe so ocenjeni stroški srečanja.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore
v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno pravno zastopanje občine in uspešno gospodarjanje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Juršinci in jih
uporablja občina.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pri pravnem zastopanju se kot kazalnik uporabi število odprtih zadev in uspešno rešenih v korist Občine Juršinci.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
402430 - Materialni stroški-sodni stroški, stroški notarjev

3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ti izdatki obsegajo predvsem plačila odvetniških storitev, plačilo sodnih stroškov, notarskih storitev in v manjši meri
plačilo drugih stroškov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se planira glede na oceno realizacije leta 2020.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Juršinci.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja
občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje
občinske uprave.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in
službam,
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Podprogram 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
(Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobitev določenih znanj zaradi organizacije posvetov na aktualna področja javnega sektorja, medsebojno
sodelovanje in nastopanje pred ministrstvi za aktualno problematiko javnega sektorja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja SOS pri uveljavitvi določenih sprememb predlagane zakonodaje ter
organizacija določenih posvetov, seminarjev za posamezna področja, ki so finančno zelo ugodni ali celo brezplačni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
402440 - Materialni stroški-članarine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so namenjena sredstva za plačilo članarine za članstvo Skupnosti občin Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki temelji na predvideni realizaciji leta 2020.
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400 €

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica,
delovanje razvojne agencije).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je čimboljše sodelovanje z regionalno razvojno agencijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
409110 - Raziskave-ZRS Bistra Ptuj

580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvedbo projekta "Uvajanje mladih v znanost".
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče so posredovani podatki s strani ZRS Bistra Ptuj.

417930 - Regionalna razvojna agencija-ZRS Bistra po pogodbi

2.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva za financiranje regionalne razvojne agencije ZRS Bistra Ptuj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je pogodba, sredstva planirana glede na letni načrt posredovan s strani ZRS Bistra Ptuj.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na občinski upravi Občine Juršinci in drugim organom, katerih finančni
načrti so vključeni v proračun občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarsko ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevnaje usmeritve za prijazno javno upravo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Administracija občinske uprave: plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij
med osnovnimi plačami ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih
financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon
o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivn apogodsba za negospodarske dejavnosti, Uredba
o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki
(Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Juršinci), Pravilnik o
varovanju osebnih podatkov… .
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
401360 - Stroški potnih nalogov - občinska uprava

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške potnih nalogov občinske uprave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev planirana glede na oceno predvidenih stroškov v letu 2021.

402100 - Plače občinske upravežbenih potovanje

111.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zajeta sredstva za plače in drugih izdatkov (malica, prevoz na delo, drugi dodatki, jubilejne
nagrade, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) zaposlenih v občinski upravi in pomeni
zakonsko obveznost. Število zaposlenih je razvidno iz kadrovskega načrta, ki je sestavni del predloga proračuna.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonska podlaga za planiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih sta Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o javnih
uslužbencih. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz kadrovskega načrta, izhodišč za pripravo proračuna ter
zakonsko določenih obveznosti.

402200 - Regres-občinska uprava

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za izplačilo regresa za zaposlene v občinski upravi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju , sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ v letu 2012.

402300 - Prispevki od plač občinske uprave

16.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z izplačanimi osebnimi dohodki se obračunavajo in plačujejo tudi prispevki, za katere so na tej postavki
predvidena sredstva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče so planirana sredstva za plače (proračunska postavka 402100).

402400 - Materialni stroški-delovanje občinske uprave

26.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru navedene postavke so planirani materialni stroški za delovanje občinske uprave, kamor spadajo stroški
pisarniškega materiala, časopisi, revije, strokovna literatura, stroški telefona, faksa, poštne storitve, stroški seminarjev,
praksa dijakov in študentov, računalniške storitve in drugi odhodki.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predvidena realizacija leta 2020.

402410 - Skupna občinska uprava

50.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave, ki za nas opravlja določene naloge.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2021.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Opis podprograma
Vsebina podprograma se nanaša na razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, ohranitev
uporabne vrednosti objektov ter zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S premoženjem je potrebno ravnati kot dober gospodar ter ga tudi redno vzdrževati.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
402420 - Materialni stroški - vzdrževanje občinska zgradba

15.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja občinske zgradbe. V postavki so vključeni stroški storitev
vzdrževanja ter materiala za vzdrževanje funkcionalnosti prostorov za skupni občinski organ.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so oblikovana glede na predvideno realizacijo tekočega vzdrževanja v letu 2020 in planirane izvedbe
vzdrževanja na objektu.

402610 - Nabava opreme

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zajeta sredstva za nakup strojne računalniške opreme in druge opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-11-0007 Oprema za delovanje občinske uprave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potrebe po novi opremi.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ocena ogroženosti pred požari, Ocena ogroženosti pred poplavami, Ocena ogoženosti pred potresi, eksplozijami in
drugimi nesrečami, Načrt zaščite in reševanja ob požarih, Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, Načrt zaščite in
reševanja ob potresih, eksplozijah in drugih porušitvah, Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti čim boljše delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Glavni program 0703 vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štabov, enot služb ter drugih
operativnih sestavov za izvajanje ustreznega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Juršinci.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ekipo civilne zaščite je potrebno člansko izpopolniti, jih ustrezno opremiti in uposobiti, da bodo v primeru potreb
pripravljene na opravljanje svojega poslanstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Vsebina podprograma pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje
osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč
in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročno zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem
preventivnega delovanja in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob
izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja. Glavni cilji
na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških
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nesrečah, reševanje pri nesrečah na cestah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja
v sodelovanju z enotami občinskega štaba civilne zaščite.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
412100 - Zaščita in reševanje - CZ

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajalo se bo opremljanje enot CZ v skladu z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite in
lastni oceni prioritet v skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranju štabov, enot in služb in drugih operativnih
sestavov za zaščito in reševanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Dejanske potrebe po opremljanju in delovanju enot civilne zaščite.

412210 - Podvodno reševalne službe-Potapljaško društvo Ptuj

256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so predvidena sredstva za Podvodno reševalno službo Ptuj - Potapljaško društvo Ptuj, ki se financira
na osnovi pogodbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je pogodba oziroma razdelilnik sredstev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč
Opis podprograma
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov,
enot in služb, civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacj, stroški dejavnost poklicnih
gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in
opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih
ogrožanja na območju Občine Juršinci, tako za hitro posamezno intervencijo ali za primer potrebe po odzivu na večjo
masovno ogrožanje območja občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja. Glavni cilji
na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških
nesrečah, reševanje pri nesrečah na cestah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja
v sodelovanju z enotami občinskega štaba civilne zaščite.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
412220 - Dejavnost gasilskih društev

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost se načrtuje za pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot in hitri odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah nesreč
in ogrožanja, predvsem ob požarih, eksplozijah, evakuacijah ljudi in materialnih dobrin, poplavah in neurjih, potresih
in drugih nesrečah na območju. Gasilska društva vzdržujejo in ohranjajo večjo količino gasilske tehnike in specialne
gasilske opreme in sredstev za splošno zaščito in reševanje.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Večino stroškovnih pokazateljev je element splošnih meril poenotenih na ravni Gasilske zveze Slovenije. Gasilska
društva na podlagi letnih programov delovanja zagotavljajo potrebni operativno taktični nivo pripravljenosti v skladu
z gasilskimi merili in predpisi.

412300 - Investicijski transferi-požarna taksa

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so sredstva požarne takse, ki jih občina dobi nakazana od Ministrstva za obrambo
RS.
Namenjena so za investicije, zato so tudi prikazana kot investicijski transfer.
O porabi se vodi evidenca in izdeluje poročilo, ki se dostavlja državnemu odboru v potrditev. Poročila in dokazila o
uporabi sredstev so pogoj za pridobitev sredstev v naslednjem proračunskem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0007 Investicijski transferi-požarna taksa
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče so planirani prihodki požarne takse od Ministrstva za obrambo.

412400 - Financiranje GZ Juršinci

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema financiranje Gasilske zveze Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je sklenjena pogodba za tekoče leto.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje
varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o policiji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati
število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati
število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost.

08029001 - Prometna varnost
Opis podprograma
Vsebina podprograma prometna varnost je: delovanje sveta za prevenitvo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje
prometne varnosti na prvi šolski dan, varnost za vse udeležence prometa..).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti
tako pri mlajši kot starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanja s čim več drugimi subjekti, ki na
kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih
vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov in pešcev in čim manj prometnih nesreč. Kazalci so:
vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in spremembe ravnanja v prometu s strani udeležencev
cestnega prometa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
402500 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost zajema preventivne akcije, ki so namenjene udeležencem v prometu iz področja prometne varnosti in
prometne vzgoje. Namen delovanja je predvsem v izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nalog iz dejavnosti preventive in vzgoje v cestnem prometu, predvidena
višina je ocena realizacije leta 2020.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva
(gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelovanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetistva
in podeželja v Občini Juršinci, Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obdobju 2015-2020,
Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je ustrezno izvajanje programov po pravilniku.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo.
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu in sredstva za razvoj prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko
močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju
velikostne, socialno ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog,
prispevanju k razvoju novih, okolju prijaznih tehnologih in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru
zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- 11029003 Zemljiške operacije.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer:
subvencioniranje obrestne mere idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v
kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje
kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
410100 - Vzpodbujanje in razvoj kmetijstva

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za izvedbo obrambe pred točo z letali in drugo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo leta 2020 in oceno stroškov za leto 2021.

410103 - Kmetijstvo-razpis

23.759 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva, ki jih občina dodeli na podlagi Javnega razpisa za dodelitev de minimis pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za posamezno tekoče leto.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0008 Kmetijstvo-razpis
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic porabe bodo določena v Pravilniku o dodeljevanju de minimis pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Juršinci, v obdobju 2021-2025.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje
vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost,
domača obrt, …), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju
proračuna RS, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Juršinci, Odlok o porabi koncesijske dajatve za izkoriščanje gozdov v Občini
Juršinci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih
gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih
delovnih mest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
410104 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij-LAS

2.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so pridvidena za sofinanciranje Lokalne akcijske skupine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za višino sredstev za leto 2021 je predvidena realizacija leta 2020.

410108 – Namenska sredstva-koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo
600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva občina pridobi kot namenska sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ima
sprejeti tudi odlok o porabi teh sredstev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za leto 2021 so planirana na osnovi predvidene realizacije za leto 2020.

1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Redno vzdrževanje gozdnih cest in omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji in kazalci sledijo dogloročnim ciljem glavnega programa.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih
cest in druge gozdne infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani
varuje ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo.
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so stroški za vzdrževanje po enoti gozdne cestne mreže.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
410102 - Kmetijstvo gozdne ceste

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki je opredeljeno s pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove RS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic porabe temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo
za oceno v letu 2021.

12 – PRIDOBIVANJE
SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA

ENERGETSKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z
električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Energetski zakon
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje energetskega upravljanja Občine Juršinci.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne
programe:
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na
področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava oziroma izvajanje energetskega managementa Občine Juršinci.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:
-

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s
pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Zakonske in druge pravne podlage
Energetski zakon
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje energetskega upravljanja Občine Juršinci in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava oziroma izvajanje energetskega managementa Občine Juršinci.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
416131 – Energetski management Občine Juršinci

3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvajanje energetskega managementa Občine Juršinci na podlagi Energetskega zakona in
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je sklenjena pogodba.

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje
cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Koncesijska
pogodba za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin na območju Občine Juršinci, Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek celotne Občine Juršinci. Nanašajo pa se predvsem na
izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, večjo urejenost in razvoj samega centra Juršincev ter
vasi na območju občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne
programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1303 Železniški promet in infrastruktura,
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- 1304 Letalski promet in infrastruktura,
- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Novogradnje cest, modernizacije in rekonstrukcije cest, ureditev cestne razsvetljave, izboljšanje prometne varnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija sprejetega proračuna, fizični učinki podprograma, to je število in dolžina izvedenih ukrepov, rezultati
podprograma: prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Podprogam 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih
cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Juršinci, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih
cest, Odlok o občinskih cestah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in
zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganja v celotno omrežje. Dolgoročni cilji
podprograma so: učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim boljše nemoteno in varno
odvijanje prometa, učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varuje ceste pred neustrezno
in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočanje primernih pogojev
dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine.
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže (po
posameznih kategorijah cest).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci za leto 2021 so redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge cestne
infrastrukture - pločniki.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
416111 - Vzdrževanje lokalnih cest-zimsko

30.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest na območju Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev v letu 2021 je predvidena realizacija leta 2020 (povečano za 2,5 % po koncesijski
pogodbi).

416112 - Vzdrževanje lokalnih cest-letno

38.258 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za letno vzdrževanje lokalnih cest na območju Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija leta 2020 (povečano za 2,5 % po koncesijski pogodbi).

416113 - Vzdrževanje javnih poti-zimsko

56.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje javnih poti na območju Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija leta 2020 (povečano za 2,5 % po koncesijski pogodbi).

416114 - Vzdrževanje javnih poti-letno

51.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za letno vzdrževanje javnih poti na območju Občine Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija leta 2020 (povečano za 2,5 % po koncesijski pogodbi).

416122 - Vzdrževanje pločniki in parkirišča-center Juršincev

9.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje pločnikov in parkirišč - center Juršincev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija leta 2020 (povečano za 2,5 % po koncesijski pogodbi).

416125 - Urejanje center Juršincev-zelene površine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva za urejanje centra Juršincev-zelene površine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za leto 2021 je predvidena realizacija leta 2020.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Juršinci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je rekonstrukcija in modernizacija občinskih cest ter izgradnja kolesarskih poti v čimboljši izvedbi, ki
je v korist občine v največji meri pa občanov, saj je tako poskrbljeno za večjo prometno varnost.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
413017 Rekonstrukcija JP 655401 Sakušak R3 712 - Tuš HŠ 68 - Majerič HŠ
22, odsek Petrovič - Matjašič, l=1000m
235.190 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za rekonstrukcijo JP 655401 Sakušak R 3 712 – Tuš HŠ 68 –
Majerič HŠ 22, odsek Petrovič - Matjašič, v dolžini 1000m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-20-0006 Rekonstrukcija JP 655401 Sakušak
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev v proračunu znaša 235.190 EUR.

413018 Rekonstrukcija JP 655361 Bodkovci odsek za Šoštariča HŠ 28a, odsek
Šoštarič – Viher, l=940m
174.199 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za rekonstrukcijo JP 655361 Bodkovci odsek za Šoštariča HŠ
28a, odsek Šoštarič - Viher, v dolžini 940m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-20-0007 Rekonstrukcija JP 655361 Bodkovci
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev v proračunu znaša 174.199 EUR.

413019 Rekonstrukcija JP 655181, R3 712 - Herga Gabrnik HŠ 17 - Gradiščak
- Grlinci HŠ 35, odsek Horvat Gradiščak HŠ 16 - antena, l=420m
79.188 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za rekonstrukcijo JP 6551081, R3 712 – Herga Gabrnik HŠ
17 – Gradiščak – Grlinci HŠ 35, del JP Gradiščak HŠ 16 - antena, v dolžini 420m. ob večjem nalivu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-20-0008 Rekonstrukcija JP 655181
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev v proračunu znaša 79.188 EUR.
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413041 – Regionalne kolesarske povezave s Spodnjem Podravju

466.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odkup zemljišč in projektno dokumentacijo za ureditev
regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju ter izgradnjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-18-0005 Regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev v proračunu je predvidena na osnovi finančne konstrukcije.

413042 – Slovenjegoriške kolesarske povezave

38.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev Slovenjegoriške
kolesarske povezave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-18-0006 Slovenjegoriške kolesarske povezave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev v proračunu je predvidena na osnovi sklenjene pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

416123 - Odkup zemljišča ob JP 655221(parcela717,757 KO Kukava)

1.288 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke je predviden nakup parcele ob JP 655221 (parcela 757/1, 757/2 in 757/3 vse k.o.
Kukava).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-10-0006 Odkup zemljišča ob JP 655221
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev predvidena na osnovi cenitve.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij,
kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Juršinci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje
prometne varnosti udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci so omogočiti večjo prometno varnost med vsemi udeleženci v prometu.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
413063 – Avtobusna postaja Hlaponci pri HŠ 10

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke je predviden nakup avtobusne postaje Hlaponci pri HŠ 10 (objekt).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-20-0009 Avtobusna postaja Hlaponci pri HŠ 10
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev predvidena v višini 5.500.

416130 - Vzdrževanje-Banka cestnih podatkov

3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so namenjena za vzdrževanje banke cestnih podatkov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so vodenje evidenc občinskih cest.

418290 - Vzdrževanje avtobusnih postajališč

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru postavke so predvidena za vzdrževanje avtobusnih postajališč na območju občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena vzdrževalna dela na avtobusnih postajališčih.

13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava : upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne razvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Uredba o mejni
vrednosti svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, zagotoviti večjo varnost prebivalcev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci temeljijo na dolgoročnih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
415300 - Vzdrževanje javne razsvetljave po naseljih

21.507 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, kamor spada plačilo dobavljene električne energije
in omrežnine, zamenjava dotrajanih svetilk, popravilo električnih drogov ter električne napeljave ter ostala dela
potrebna za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija za leto 2020.
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Opis podprograma
Podprogram 13029006 Iinvesticijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest; Uredba o merilih za kategorizacijo javnih
cest, Odlok o občinskih cestah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev prometne infrastrukture na državnih cestah na območju občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje pri skupnih projektih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
413028 – Krožno križišče R3 712/1331 ter R3 734/4121 v Gabrniku – odkup
zemljišč, sofinanciranje izgradnje
704 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena kot sofinancerski del občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-17-0008 Krožno križišče R3 712/1331 ter R3 734/4121 v Gabrniku
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se planira glede na pridobljene podatke od Direkcije za ceste RS.

1306 – Telekomunikacije in pošta
Opis glavnega programa
Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in
pošto.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje telekomunikacij, gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega progama.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto
Opis podprograma
Podprogram 13069001 Iinvesticijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju
telekomunikacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samopupravi, druga področna zakonodaja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje telekomunikacij, gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega progama.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
413061 – Brezžični internet – WiFi4EU

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzpostavitev brezplačne WiFi povezave v centru Juršincev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Naročniško razmerje na osnovi pogodbe za brezžični internet.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o
lokalni samoupravi, Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gopodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in
povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se
uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega progama.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in
predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr),
zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spemljenju državnih pomoči.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in
povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju v okviru razpisa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
413100 - Drobno gospodarstvo in podjetništvo

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva, ki jih občina dodeli na podlagi Javnega razpisa za dodeljevanje
pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za posamezno proračunsko leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0014 Drobno gospodarstvo in podjetništvo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za določitev predlog pravic porabe bodo določena v Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva
v Občini Juršinci.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naravna, kulturno-zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvoj turizma. Zato je potrebno postopno
vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati
sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno
sodelovanje vseh projektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen
cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in
turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih
prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (kažipot in turistični znaki), investicije in
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče
vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Juršinci,
Zakon o lokalni samoupravi.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično
infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju
turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji in kazalci so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
411100 - Turizem

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za turizem, ki jih občina dodeli na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča pravic porabe so predvidena glede na realizacijo leta 2020.

414030 – Razvoj turizma v občini

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za razvoj turizma v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-20-0010 Razvoj turizma v občini
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča pravic porabe je finančni načrt projekta preko LAS-a, ki se bo izvajal še v letu 2022. Del sredstev bo občina
pridobila sofinancirana kot evropska sredstva.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja
okolja v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja, Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:
- 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naseljih
občine in zbiranje ter sortiranje komunalnih odpadkov.

Stran 41 od 83

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa, predvsem spodbujanje občanov
k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem
postopno zmanjšati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke,
sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno
deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacija divjih odlagališč na območju Občine Juršinci, ustrezno ravnaje z odpadki, izboljšanje stanja v okolju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Predvidena čistilna akcija v katero se bodo vključila društva, OŠ
Juršinci in skupine občanov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
417800 - Čistilne akcije

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za izvedbo čistilne akcije, ki se izvede na območju občine
enkrat spomladi, s pomočjo OŠ Juršinci in društev ter ostalih občanov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen se planira glede na oceno realizacije leta 2019.

421440 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkovprenakazilo MO Ptuj
500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva kot prenakazilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov MO Ptuj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0011 Prenakazilo okoljske dajatve MO Ptuj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva v proračunu so predvidena na osnovi ocene prihodkov (Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo in sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim, predvsem ustrezno vzdrževanje dveh obstoječih čistilnih naprav
in obstoječega kanalizacijskega sistema ter sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
415021 – Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine, kjer ni možnost priključitve
na kanalizacijko omrežje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-19-0005 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic je pravilnik.

415410 - Manipulativni stroški-taksa za obremenjevanje voda

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje manipulativne stroške, ki jih občina plačuje KP Ptuj d.d. za pobiranje okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklenjena pogodba, v kateri je določen procent manipulativnih stroškov od nakazane takse (na prihodkovni strani
proračuna).

415531 – Vzdrževanje čistilne naprave Juršinci in javnega kanalizacijskega
sistema
13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje čistilne naprave in javnega kanalizacijskega
sistema v centru Juršincev, to so stroški za električno energijo in za tekoče vzdrževanje objektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev v letu 2021 je planirana glede na predvideno realizacijo 2020.

415532 – Vzdrževanje čistilne naprave in črpališče Gabrnik

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje čistilne naprave, črpališča in javnega
kanalizacijskega sistema v Gabrniku. To so stroški za električno energijo in za tekoče vzdrževanje objektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so ocenjena glede na predvideno realizacijo za leto 2020.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema
prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z
zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Dolgoročna strategija razvoja
Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno
opremljenost prostora.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Podočje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema
naslednje glavne programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejenje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno
opremljenost prostora, revatilizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč
veljavno zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave,
- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave: nedovoljeni posegi v
prostor.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni izmeri, Zakon o urejanju
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Občinski odlok o
oskrbi s pitno vodo.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
416021 – Stroški nadzora nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja
s prostorom
10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za stroške nadzora (določena dela, ki so se do konca leta 2015
izvajala preko SOU Ptuj).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva so ocenjena na predvidene nadzore v letu 2021 (izhodišče ocena realizacije za leto 2020).

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov,
razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in zhodišča
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov
v prostor.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o
urejanju prostora, Zakon o graditvi objekotv, Zakon o varstvu okolja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno
opremljenost prostora, revatilizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo
kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
417700 - Prostorsko urejanje okolja-strategija prostorskega okolja

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za prostorsko urejanje okolja-strategija prostorskega okolja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča pravic porabe za leto 2021 so planirana na podlagi že sklenjenih pogodb.

1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva
za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno
mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni izmeri, Zakon o urejanju
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Občinski odlok o
oskrbi s pitno vodo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
415110 - Kataster komunalnih naprav-vodenje in vzdrževanje

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za stroške vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav,
katere občina plačuje Komunalnemu podjetju Ptuj d.d..
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se planira na podlagi sklenjene pogodbe.

415111 - Vodenje analitike infrastrukturnih objektov

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za stroške vodenja analitike infrastrukturnih objektov, ki jih
občina plačuje Komunalnemu podjetju Ptuj d.d.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se planira na podlagi sklenjene pogodbe.

415112 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema na območju Občine
Juršinci
6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema na območju
Občine Juršinci. V letu 2010 se je vsa komunalna infrastruktura, ki se je prej vodla kot terjatve za sredstva dana v
upravljanje Komunalnemu podjetju Ptuj d.d., prenesla med osnovna sredstva občine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-11-0012 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se planira glede na predvidena dela v letu 2021.

415117 – Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine (na
podlagi sporazuma o obračunu enotne omrežnine, zadržana sredstva 20% amortizacije pri najemnini infrastrukture).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev se planira glede na oceno realizacije za leto 2020.

416035 - Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje-projektna
dokumentacija
15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD) celovite obnove vodovodnega sistema Spodnje Podravje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-19-0008 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračunani finančni deleži občin od KP Ptuj d.d..

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Vsebina podprogama 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališča ter s tem prispevanje k boljšemu zgledu celotne občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
417410 - Vzdrževanje pokopališča

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje pokopališča, to so stroški vode, odvoz smeti,
plačilo govorov na pogrebih ter drugi stroški za tekoče vzdrževanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija za leto 2020 za tekoče vzdrževanje.
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417600 - Vzdrževanje mrliške vežice

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje mrliške vežice, to so stroški za elektriko, stroški
čiščenja, zavarovanje objekta in drugi stroški za tekoče vzdrževanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča pravic porabe za leto 2021 je predvidena realizacija za leto 2020.

16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
417610 - Praznično urejanje naselij-center Juršincev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za praznično urejanje naselij - center Juršincev, predvsem v
času božično-novoletnih praznikov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za leto 2021 je predvidena glede na oceno realizacije za leto 2020.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Glavni program1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ureditev območij občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati zastavljeni plan.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja
zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejanje občinskih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji sledijo dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
416062 – Drugi stroški občinskega premoženja – pridobljeno za poplačilo
domske oskrbe
500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo stroškov (voda, elektrika) občinskega premoženja
pridobljena za poplačilo domske oskrbe, v letu 2021 je predvidena tudi prodaja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen se planira na osnovi ocene realizacije za leto 2020.

417620 – Stroški geodetskih zadev in cenitev

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za ureditev geodetskih zadev in cenitev za parcele v lasti
občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen se planira glede na oceno ureditev zadev v letu 2021.

16069002 – Nakup zemljišč
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v
primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejanje občinskih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji sledijo dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
416063 – Nakup zemljišč v letu 2021

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za nakup zemljišča, kar je razvidno iz Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021 (predlog).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-20-0011 Nakup zemljišč v letu 2021
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za ta namen se planirajo v višini 2.000 EUR.
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj
razvojne strategije RS. Uresničujejo se tudi določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, Dolgoročna
strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1703 Bolnišnično varstvo,
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomčki ter lekarniška dejavnost,
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljati čim boljšo in za prebivalce Slovenije enakomerno dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih
storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enaka dostopnost vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo s
primerno kapaciteto (zrdavstvene ekipe, prostori in oprema) in vse ustrezno locirano.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma
Vsebina podprograma je dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti dostop do osnovnega zdravstvenega varstva vseh prebivalcev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
408320 - Vzdrževanje zdravstveni dom

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje zgradbe zdravstvenega doma v Juršincih, to je
stroške elektične energije za skupne prostore (stopnišče), stroške zavarovanja in druge stroške za tekoče vzdrževanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na osnove ocene realizacije za leto 2020.

408321 - Zdravstveni dom-obnova(poračun z najemnino)

4.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena kot pokrivanje dolgoročnih obveznosti za obnovo zdravstvenega doma, ki se letno
poračunava z najemnino in sicer za Lekarno Juršinci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0015 Obnova zdravstveni dom-poračun z najemnino
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Najemna pogodba, kjer so določila poračunavanja najemnine z vlaganji.

1703 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1703 Bolnišnično varstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
sekundarnega zdravstva (bolnišnice).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva na področju sekundarnega zdravstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsem občanom zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo.
Podprogram in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanašata na ta glavni program, je:
- 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

17039001 – Investicijska vlaganja v bolnišnice
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17039001 Bolnišnično varstvo: gradnja in investicijsko vzdrževanje bolnišnic, nakup opreme
za bolnišnice.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z zakonodajo zagotovi dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru tega programa se financirajo programi
in storitve bolnišničnega varstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
417031 – Sofinanciranje izgradnje Ugrentnega centra na Ptuju

8.364 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-17-0015 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklep Občinskega sveta Občine Juršinci o zagotovitvi sredstev.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva za nujno zdravstveno varstvo .
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsem občanom zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na
področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z zakonodajo zagotovi dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru tega programa se financirajo programi
in storitve zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe na področju občine.
Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
408110 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za naše občane - osebe brez dohodkov
oziroma druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno
zavarovanje za tiste osebe (državljane Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo
nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun upošteva povprečno število in splošni kriterij za leto 2020.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in
načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati, razen v kontekstu zagotavljanja čim bolj zdravih
pogojev življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
408310 - Mrliško ogledna služba

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob smrti na domu, pri delu, vedno, kadar le ta nastopi izven bolnišnice, je potrebno opraviti mrliški ogled. V stroške
mrliškega ogleda spadajo tudi stroški transporta do mesta mrliškega ogleda oziroma obdukcije. Na podlagi 61.člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne
službe, ki v 18. členu pravi, da je plačnik obdukcij občinski organ pristojen za zdravstvo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic porabe glede na predvideno realizacijo leta 2020.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa,
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne
skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program športa v RS, Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci, Letni program kulture v Občini
Juršinci, Nacionalni program na področju kulture, Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sredstvi se preko javnih razpisov podpirajo športne aktivnosti, kulturne dejavnosti ter dejavnosti humanitarnih
društev za dobrobit vseh občanov naše občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Program v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.
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1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke
in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Področje kulture obsega proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za knjižničarsko dejavnost,
založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva
na področju kulture, ki delujejo na območju Občine Juršinci, za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine in javne
infrastrukture na področju kulture, investicije v kulturne objekte ter za pokrivanje nekaterih stroškov delovanja
kulturnih objektov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje
kulturne dediščine v občini, ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039002 Umetniški programi,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi,
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice,
bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti delovanje knjižničarstva vsaj na takem nivoju kot je izvedeno do sedaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za plače, pokrivanje materilanih stroškov, delovanje bibliobusa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
406400 - Financiranje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj-delovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za delovanje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt Knjižnice ivana Potrča Ptuj.
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28.119 €

18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih
društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke .
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Letni program kulture v občini.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih
izvajalcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
406101 - Kultura-razpis

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic porabe je predvidena realizacija leta 2020.

406111 - Sofinanciranje ljubiteljske kulture

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva ljubiteljske kulture - financiranje po pogodbi javnemu skladu RS za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Ptuj.
Sredstva se namenijo za sofinanciranje udeležbe in strokovnega spremljanja kulturnih društev, skupin in
posameznikov, ki delujejo v Občini Juršinci, na območnih, medobčinskih, regijskih in državnih revijah za področje
ljubiteljske kulture.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za izračun porabe na proračunski postavki je finančni načrt JSKD Območne izpostave Ptuj.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija,
sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaradi boljšega informiranja občanov in občank o posameznih dogajanjih v občini se sredstva namenijo za
financiranje izdaje lokalnega časopisa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim večjo obiskanost organiziranih prireditev, občanom preko glasila (juršinske novice) poročati o aktivnostih,
novostih… .
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1000 - OBČINSKI SVET
101370 - Občinsko glasilo

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izdajo Novic Občine Juršinci, ki izhaja trikrat letno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe za leto 2021 je ocena realizacije leta 2020.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
(kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte ,
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje in razvoj kulturnih programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za investicije in vzdrževanje kulturne dediščine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
406200 - Vzdrževanje Puhovega muzeja

2.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva za vzdrževanje Puhovega muzeja v Sakušaku (stroški varovanja, zavarovalne
premije, stroški telefona in drugo tekoče vzdrževanje).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana glede na predvideno oceno stroškov v letu 2021.

406311 - Vzdrževanje kulturnega centra Juršinci

15.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje kulturnega centra Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiranje sredstev v letu 2021 je predvidena realizacija leta 2020.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev Občine Juršinci ukvarja s športom ali športno rekreacijo,
zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu, omogočanje strokovnega dela v
športu.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:
- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe
in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v
društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in
upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih
objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v
Občini Juršinci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno s programom športa lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa s spodbujanjem in
zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge Nacionalnega programa
športa uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov
na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe za različne ciljne
skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega
športa, ki omogočajo promocijo Občine Juršinci doma in širšem področju Slovenije
Cilji: soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev Občine Juršinci ukvarja s športom, zagotoviti razvoj
športne stroke in znanosti na področju športa, povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom, zagotoviti raven
kakovostnega in vrhunskega športa.
Kazalci: delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu, število
kategoriziranih športnikov na področju občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
403432 - Večnamenska dvorana-skrbnik, vzdrževanje

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiranje sredstev je ocena realizacije leta 2020.

407101 - Dotacije športnim društvom-razpis

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športne
dejavnosti v Občini Juršinci.
Sredstva bodo izvajalcem športnih programov razdeljena na osnovi javnega razpisa.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini
Juršinci, letni Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci.

407200 - Zavod za šport Ptuj-materialni stroški

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za izvedbo šolskih športnih tekmovanj, za pokrivanje materialnih stroškov Zavod za šport Ptuj
- Področni center Podravje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci, Pogodba o financiranju, organizaciji in izpeljavi
šolskih športnih tekmovanj v posameznem šolskem letu ter predvidena realizacija za leto 2020.

407300 - Zavod za šport Ptuj-strokovne službe

1.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za izvedbo in koordiniranje interesnih programov športa otrok in mladine, sofinanciranje
strokovne službe Zavod za šport Ptuj -Področni center Podravje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci, Pogodba o financiranju, organizaciji in izpeljavi
šolskih športnih tekmovanj v posameznem šolskem letu.

418050 – Vzdrževanje športnih igrišč pri Lovskem domu Juršinci

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju športnih igrišč pri Lovskem domu Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva v višini 5.000 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Omogočiti ustrezne prostore za varstvo predšolskih otrok in osnovnošolskih otrok, otrokom zagotavljati možnost
obiskovanja glasbene šole.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1904 Terciarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti vsem vpisanim otrokom v vrtec prosto mesto in zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in s tem dobro
počutje za predšolske otroke in zadovoljstvo staršev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19029001 Vrtci,
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 - Vrtci
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in
plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe
v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Sklep o določitvi
cene programov v vrtcih na območju Občine Juršinci, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi
varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Cilji:
1. V sodelovanju z vrtcem na območju Občine Juršinci zagotoviti optimalno rešitev organiziranosti predšolske vzgoje
v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce.
2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohranjanje javne mreže
vrtcev.
3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke ter vključevanju čim večjega
števila otrok v vrtce.
Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
405100 - Investicijski transfer OŠ Juršinci-vrtec

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva kot investicijski transfer OŠ Juršinci za potrebe vrtca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0016 Investicijski transfer OŠ Juršinci - vrtec
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

405110 - Vzgoja in varstvo predšolskih otrok v Javnih VVZ

352.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programov, v katerega je vključen otrok ter plačilom
staršev.
Tu so predvideni tudi stroški v času hospitalizacije (ko je otrok v bolnišnici).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka predstavlja stroške za cene programov v vrtcu v občini in izven nje. Pri izhodiščih upoštevan
predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021, za ostale vrtce pa ocena realizacije za leto 2020.

405210 - Vzdrževanje vrtca

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za dejavnost predšolske vzgoje. V okviru te
postavke so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje vrtca, to je za zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje
objekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predvidena na osnove ocene relaizacije za leto 2020.

419021 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se vrtcem zagotavlja del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, ko starši otrok uveljavljajo
rezervacijo enkrat letno v odbobju od 1. junija do 30. septembra ter za opravičeno odsotnost (daljša odsotnost zaradi
bolezni ali poškodbe).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklep Občinskega sveta Občine Juršinci.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja: kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in
ohranjanje lastne kulturne in državljanske (tudi evropske) zavesti; sodobni vzgojno-izobraževalni programi; ustrezna
šolska mreža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega
glasbenega izobraževanja, zagotavlajti šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo,
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
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19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo
osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri),
tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci, Zakon o
javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev, ki jih nalaga šolski sistem.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
403110 - Materialni stroški OŠ Juršinci-kurjava

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za stroške kurjave v OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403120 - Materialni stroški OŠ Juršinci-elektrika

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške električne energije v OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403130 - Materialni stroški OŠ Juršinci-voda

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške porabe vode OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403131 - Materialni stroški OŠ Juršinci-smeti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za stroške odvoza smeti OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403140 - Materialni stroški OŠ Juršinci-zavarovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvideni stroški za zavarovalne premije OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.
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2.000 €

403140 - Materialni stroški OŠ Juršinci-notranja revizija

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvideni stroški za notranjo revizijo OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403160 - Materialni stroški OŠ Juršinci-tekoče vzdrževanje šole

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvideni stroški za tekoče vzdrževanje šole.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP.
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021 za del stroškov, ki jih refundiramo šoli (4.000 EUR)
in predvidena realizacija za leto 2020 za del sredstev, ki jih občina pokriva direktno preko naročilnice ali pogodbe
(7.000 EUR).

403320 - Osnovna šola Juršinci-investicijski transferi

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva kot investicijski transfer OŠ Juršinci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-13-0021 Osnovna šola Juršinci-investicijski transferi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403420 - Dodatni program OŠ Juršinci-dodatne interesne dejavnosti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za dodatne interesne dejavnosti na OŠ Juršinci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403460 - Dodatni program OŠ Juršinci-varstvo vozačev

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za varstvo vozačev, katere občina financira na podlagi
zahtevkov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.

403600 - Osnovna šola dr.Ludevita Pivka Ptuj

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, katere
občina zagotavlja na podlagi sklenjene pogodbe za učence iz naše občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je finančni načrt Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2021.

419032 – Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer-materialni stroški

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva o sofinanciranju materialnih stroškov Osnovne šole Ivana
Cankarja Ljutomer, katere občina zagotavlja za učence iz naše občine.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predvidena realizacija za leto 2020.

419034 – Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci

295.124€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradbenih del,
za ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci, ker se je zaradi povečanega števila otrok v šoli pojavila prostorska stiska.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB042-19-0007 Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in ocenjena vrednost investicije na osnovi DGD projekta.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih
šol ter druge materialne stroške), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje glasbene šole.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev po pogodbi o kritju stroškov za delovanje glasbene šole (trenutno financiramo dve).

4000 - OBČINSKA UPRAVA
403500 - Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

2.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Glasbene šole Karol Pahor Ptuj, katera občina
zagotavlja na podlagi sklenjene pogodbe za učence iz naše občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za višino predvidenih sredstev je predlog finančnega načrta glasbene šole za leto 2021.

403510 – Zasebna glasbena šola v samostanu Sv. Petra in Pavla

231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in
Pavla Ptuj, katera občina zagotavlja na podlagi sklenjene pogodbe za učence iz naše občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za višino predvidenih sredstev je finančni načrt glasbene šole za leto 2021.

1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev enakih pogojev in večja kakovost vzgojnega dela. Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali
sredstva za prevoz učencev v osnovno šolo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so še naprej zagotavljati enake pogoje vsem učencem v naši občini, to je
regresiranje šolskih prevozov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu,
- 19069003 Štipendije,
- 19069004 Študijske pomoči.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje
nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v
osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprogama je varen ter pravočasen prevoz vseh učencev-vozačev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
403200 - Prevoz učencev-šolski prevozi

58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za financiranje šolskih prevozov. Prevoznik je izbran na osnovi
zakona o javnih naročilih. Po zakonu o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, oziroma ne glede na oddaljenost, če pristojni organ
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Juršinci bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev, ki so do prevozov upravičeni. Izhodišča predlogov pravic
porabe je podpisana pogodba o šolskih prevozih za OŠ Juršinci in OŠ dr.L.Pivka Ptuj.

403410 - Dodatni program OŠ Juršinci-šola v naravi

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za kritje prevozov šole v naravi, katere občina financira na
podlagi zahtevkov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je predlog finančnega načrta OŠ Juršinci za leto 2021.
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20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročna strategija razvoja Občine Juršinci 2010-2020, Stanovanjski program Občine Juršinci za obdobje 20162021
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programov pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,
- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru programa je podpora oziroma vzpodbuda družini ob rojstvu otroka, s tem si zagotoviti tudi večje število
prebivalstva v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje
nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini
Juršinci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

Stran 65 od 83

4000 - OBČINSKA UPRAVA
404450 - Pomoč ob rojstvu otroka

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva kot enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. Občina sredstva
dodeli na osnovi Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Juršinci, kar pomeni 150 EUR kot denarni
prispevek in knjižno darilo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina predvidenih sredstev za ta namen je planirana glede na oceno realizacije leta 2020.

404451 – Nadomeščanje olajšav za komunalni prispevek

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena v skladu 3. odstavka 11. člena Odloka o programu opremljanja in podlagah ter
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Juršinci (Uradni vestmik Občine Juršinci štev. 4/12) .
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče so izdane odločbe za odmero komunalnega prispevka iz katerih je razvidna olajšava.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih
za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim
in zasvojenim ter drugim ranljivom skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji: zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za
izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo; zagotavljanje nujno
potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 20049001 Centri za socialno delo,
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter
financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samouprav.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev na tem področju.
Stran 66 od 83

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
404340 - Zavod za varstvo in usposabljanje-varstvo odraslih

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za bivanje v zavodu za varstvo in usposabljanje-varstvo
odraslih. Občina plačuje oskrbo v Zavodu dr. M. Borštnarja Dornava, Zavod Hrastovec ter Sožitje Ptuj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pravic porabe je predvidena realizacija za leto 2020, z upoštevanimi povečanji med letom.

404460 – Družinski pomočnik

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po spremenjenem 99. členu Zakona o socialnem varstvu se iz občinskega proračuna financirajo »pravice družinskega
pomočnika«, ki po 18. členu zakona pomenijo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne
plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali
polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenskih potreb.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pravic porabe so določila Odločb CSD Spodnje Podravje.

20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih,
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v
domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenh storitev,
Stanovanjski zakon.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti
in s tem prebivanja v domačem okolju.
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih pomoči starejšim osebam in odraslim s
posebnimi potrebami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
404310 - Oskrbnina v socialnih zavodih

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Doplačila so urejena z Uredbo
o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih storitev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je predvidena realizacija za leto 2020, z upoštevanjem števila
uporabnikov med letom (številom na novo v domu in številom pokojnih).
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404311 - Varna hiša

1.788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje varne hiše, ki se nakazujejo mesečno na podlagi
zahtevka CSD Spodnje Podravje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe so podatki za pripravo proračuna 2021 od CSD Spodnje Podravje.

404330 - Pomoč na domu

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za financiranje pomoči na domu. Višina sredstev je odvisna
od števila uporabnikov pomoči, financira se na podlagi mesečnega zahtevka CSD Spodnje Podravje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe so podatki za pripravo proračuna 2021 od CSD Spodnje Podravje in predvidena
realizacija za leto 2020.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne
orgoženosti, pomoči pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez
dedičev, sofinaciranje zavetišč za brezdomce.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski program Občine Juršinci za obdobje 2016-2021.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva posameznikom in družinam pri zmanjšanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno
povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
404110 - Subvencije stanarin

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za subvencioniranje stanarin in tržnih najemnin na podlagi
odločb CSD Spodnje Podravje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen je planiranih glede na oceno realizacije leta 2020.

404410 - Izjemne denarne pomoči (pogrebni stroški)

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za pogrebne stroške, katere občini nalaga Zakon o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, ki v 20. členu določa: "Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške
pokopa poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina,
v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške
pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila
pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega".
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za predvidena sredstva v letu 2021 je ocena realizacije iz prejšnjih let.

404430 - Letovanje otrok

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za sofinanciranje stroškov letovanja otrok, ki jih občina plačuje na podlagi Aneksa št. 1 k
dogovoru o organizaciji letovanja otrok v Punatu RKS OZ Ptuj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen je planirana glede na oceno realizacije prejšnjih let.

420041 – Sofinanciranje zavetišč za brezdomce

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za sofinanciranje zavetišč za brezdomce.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podpisan dogovor o vključitvi v zavetišče za brezdomne osebe.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno
prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti Občine Juršinci.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam
prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
404230 - Humanitarne organizacije in društva -RK

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva sofinanciranju programov dejavnosti Rdečega križa Slovenije
Območno združenje Ptuj na osnovi pogodbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic porabe temeljijo na predvideni realizaciji za leto 2020.

408210 - Financiranje humanitarnih organizacij in društev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na podlagi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča predlogov pravic porabe temeljijo na predvideni realizaciji za leto 2020.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski
ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov .
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob
čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je
zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 –Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
Opis podprograma
Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo
upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo
predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilo v skladu s kreditnimi pogodbami.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
422015 – Glavnica in obresti – UniCredit Banka Slovenija d.d.(upravljanje z
dolgom)
1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo obresti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422016 – Glavnica in obresti – Slovenski regionalno razvojni sklad(ugodna
posojila občinam)
780 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo obresti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422018 – Glavnica in obresti – BKS Bank

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo obresti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422021 – Glavnica in obresti – zadolževanje 2019

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo obresti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

22019002 –Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Opis podprograma
Vsebina podprograma 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški
obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo
upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo
predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilo v skladu s kreditnimi pogodbami.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
422020 – Stroški povezani z zadolževanjem

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za stroške povezane z zadolževanjem, to je vodenje kredita,
odobritve kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe so že sklenjene pogodbe v vezi zadolževanja.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče,
ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNSOTI zajema naslednja glavna programa:
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Opis glavnega programa
Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo
odpravo posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledjio dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 23029001 Rezerva občine,
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.
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23029001 - Rezerva občine
Opis podprograma
Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo
posledic naravnih nesreč. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih
ciljev na podlagi posameznih operativnih planov vezanih na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za
odpravljanje škode, kot posledice naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje v takšnem obsegu, da bo omogočeno čim hitrejše
posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalci za merjenje uspešnosti
doseganja zastavljenih ciljev bodo razvidni iz realizacije porabe proračunskih sredstev in izpolnitve obveznosti glede
na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
417210 - Proračunska rezerva

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzočijo naravne sile in nesreče. Proračunska rezerva
deluje kot proračunski sklad.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za pripravo predlogov pravic porabe temeljijo na določilih 49. člena Zakona o javnih financah, ki opredeljuje
obseg sredstev, ki se izločijo v proračunsko rezervo.

2303 – Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, je:
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 – Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Odlok o občinskem proračunu .
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov
posameznih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Županu omogočiti učinkovitejše izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o javnih financah in
Odlok o občinskem proračunu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
417211 – Splošna proračunska rezervacija

3.479 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za pripravo predlogov pravic porabe temeljijo na določilih 42. člena Zakona o javnih financah.

C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski
ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program 2001 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob
čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je
zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.
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22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Opis podprograma
Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje:
glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo
upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo
predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilo v skladu s kreditnimi pogodbami.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
422015 – Glavnica in obresti – UniCredit Banka Slovenija d.d.(upravljanje z
dolgom)
16.662 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422016 – Glavnica in obresti – Slovenski regionalno razvojni sklad(ugodna
posojila občinam)
14.936 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422017 – Glavnica–povratna sredstva po ZFO(prejeta 2016)

5.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422018 – Glavnica in obresti – BKS Bank

6.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422019 – Glavnica–povratna sredstva po ZFO(prejeta 2017)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
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8.748 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422021 – Glavnica in obresti - zadolževanje 2019

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422022 – Glavnica–povratna sredstva po ZFO(prejeta 2018)

9.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

422023 – Glavnica–povratna sredstva po ZFO(prejeta 2019)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za odplačilo glavnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

Stran 76 od 83

9.278 €

III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov Občine Juršinci odraža razvojno politiko občine na področju
investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. S tem dokumentom je v
proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene.
Skladno z 12. členom ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna
za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune
prihodnjih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
Načrt razvojnih programov Občine Juršinci je pravzaprav vizija in predlog nalog, ki bodo glede
na trenutne razmere, pogoje in možnosti lahko izvedene v obdobju od leta 2021 do leta 2024.
Načrt razvojnih programov Občine Juršinci za obdobje 2021 - 2024 je sestavni del predloga
proračuna Občine Juršinci za leto 2021, ob tem pa se načrt lahko dopolnjuje v skladu z razvojnimi
programi in spremembami dinamike ali finalnih konstrukcij posameznih projektov. V načrtu se
bo upoštevala dejanska realizacija po posameznih investicijskih projektih in programih. V načrtu
so predstavljeni odhodki proračuna za razvojne projekte in je usklajen z odhodki po proračunskih
postavkah in kontih iz ekonomske klasifikacije proračuna za leto 2021, glede obdobja do 2024 pa
so v načrtu predstavljeni planirani odhodki za projekte, ki bi se nadaljevali v tem obdobju.
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno
politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri
leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. Namen načrta
razvojnih programov je pridobiti ocene o razvoju in dinamiki prihodkov in drugih prejemkov
zaradi odločanja o odhodkih in drugih izdatkih v prihodnjih letih ter potrebnem zadolževanju. V
načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne
pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih, po letih, v katerih bodo
izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in virih financiranja za izvedbo programov.
Del načrta razvojnih programov zajema investicijske izdatke občine, ki zajemajo investicijske
odhodke in investicijske transfere. Največ investicijskih sredstev se bo potrošilo na področju
gospodarskih dejavnosti; komunala - investicije v javno razsvetljavo in elektrifikacijo,
kanalizacijo, vodovod in cestno infrastrukturo. Na cestnem in komunalnem področju si obetamo
sredstva tudi s strani države in iz evropskih strukturnih skladov. Deloma bodo to sredstva preko
našega proračuna, deloma pa bodo izven proračunska.
Razvojna strategija občine je usmerjena na vsa področja delovanja s tem, da je večji poudarek v
investicijske načrte;
Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje v skladu s programom delovanja občinskega sveta in
realizacijo posameznih investicij. Pri tem je pomembno, da se z načrtom razvojnih programov
vsebinsko opredelijo ključni programi proračunske porabe za srednjeročno obdobje. V tem smislu je
torej ta dokument proračunskega načrtovanja ključni dokument za opredeljevanje prioritet delovanja
občine.
Del načrta razvojnih programov pa prikazuje podatke o tistih državnih pomočeh, ki so izdatki
občinskega proračuna. Na lokalni ravni so državne pomoči odhodki, ki pomenijo korist za prejemnika
Stran 77 od 83

državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so namenjeni financiranju
ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga
in storitev (najpogostejše oblike državnih pomoči na ravni občine so subvencije v kmetijstvo, drobno
gospodarstvo, ipd). Podrobno definicijo državnih pomoči predpisuje Zakon o nadzoru državnih pomoči.
V skladu z ZNDP je potrebno pomoč priglasiti komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi, ki po
posebej opredeljenem postopku oceni združljivost državne pomoči z določbami zakona. Ne glede na
to, da se te pomoči imenujejo državne pomoči, je vir financiranja občinski proračun.
Viri financiranja so razdeljeni na proračunske vire (v tej skupini so zajeti vsi viri iz integralnega
občinskega proračuna) in ostale vire (izvenproračunska poraba). Finančna sredstva za izvajanje
proračuna v pomembnem delu zagotavlja občina s svojimi ukrepi in politiko. Ocenjujemo, da na
področju cen (grobarina, takse,…) ni potrebe po dvigu razen v obsegu, ki ohranja realno vrednost.
Morebitna večja povišanja cen (nad stopnjo inflacije) so upravičena le pod pogojem pospešene
investicijske dejavnosti, ki naj imajo za prebivalstvo dolgoročno ugodne posledice. Urbanistična ter
projektna dokumentacija bosta deležni potrebne pozornosti tudi zato, ker sta predpogoj za pridobivanje
nepovratnih sredstev države in EU. Aktivna zemljiška politika – dejavnost in dezinvestiranje morata
tudi v bodoče zagotavljati investicijska sredstva.
Iz proračuna pa je razvidno, da obstajajo povezave med splošnim in posebnim delom, prav tako
obstajajo povezave med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov preko
proračunskih postavk in podkontov. Jasno torej je, da vsi trije dokumenti vsebujejo enake podatke, le
namen predstavitve se razlikuje.
Naveden Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2021 do leta 2024 je tako osnova za
delovanje občinskega sveta, njegovih organov in občinske uprave, ob tem pa predstavlja tudi
temeljni dokument za pripravo letnih proračunskih odlokov.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav
OB042-11-0007 - Oprema za delovanje občinske uprave (pisarniške pohištvo,
strojna računalniška oprema in druga oprema)
9.500 €
Namen in cilj
Ustvarjanje pogojev za lažje delo občinske uprave.
Stanje projekta
Projekt se vsako leto izvaja glede na potrebe po novi opremi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB042-13-0007 - Investicijski transferi-požarna taksa

5.000 €

Namen in cilj
Občina prejme požarno takso s strani Ministrstva za obrambo ter jo prenakaže gasilskima društvoma na območju
občine. Sredstva se namenjajo za investicije.
Stanje projekta
Sredstva požarne takse se prenakazujejo sproti glede nakazil na prihodkovni strani proračuna.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB042-13-0008 - Kmetijstvo razpis

23.759 €

Namen in cilj
Dodeljevanje de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Juršinci.
Stanje projekta
Projekt se financira v obdobju 2021-2025.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB042-10-0006 - Odkup zemljišča ob JP 655221 (parcela 717,757 KO
Kukava)

1.288 €

Namen in cilj
Ureditev lastništva na občinski cesti.
Stanje projekta

OB042-18-0005 - Regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju
466.101 €
Namen in cilj
Ureditev regionalne kolesarske povezave v Spodnjem Podravju. Zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije.
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OB042-18-0006 - Slovenjegoriške kolesarske povezave

38.815 €

Namen in cilj
Ureditev Slovenjegoriške kolesarske povezave. Zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije.

OB042-20-0006 - Rekonstrukcija JP 655401 Sakušak R3 712 -Tuš HŠ 68 Majerič HŠ 22, odsek Petrovič - Matjašič, l=1000m
235.190 €
Namen in cilj
Rekonstrukcija JP 655401 v dolžini 1000m. Zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta

OB042-20-0007 - Rekonstrukcija JP 655361 Bodkovci odsek za Šoštariča HŠ
28a, odsek Šoštarič - Viher, l=940m
174.199 €
Namen in cilj
Rekonstrukcija JP 655361 v dolžini 940m. Zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta

OB042-20-0008 - Rekonstrukcija JP 655181 R3 712 - Herga Gabrnik 17 Gradiščak - Grlinci 35, del Gradiščak 16 - antena, l=420m
79.188 €
Namen in cilj
Rekonstrukcija JP 655181 v dolžini 420m. Zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB042-20-0009 - Avtobusna postaja Hlaponci pri HŠ 10

5.500 €

Namen in cilj
Postavitev nove avtobusne postaje in s tem zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB042-17-0008 - Krožno križišče R3 712/1331 ter 734/4121 v Gabrniku odkup zemljišč, sofinanciranje izgradnje
704 €
Namen in cilj
Ureditev krožnega križišča v Gabrniku. Zagotoviti večjo prometno varnost.
Stanje projekta
Izgradnja v letu 2019 zaključena, odprta še samo pogodba za odkup zemljišča (občina kot sofinancer).
Stanje projekta

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB042-13-0014 - Drobno gospodarstvo in podjetništvo
Namen in cilj
Dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v občini Juršinci.
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5.000 €

Stanje projekta
Projekt se financira v obdobju 2021-2025.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB042-20-0010 - Razvoj turizma v občini

2.336 €

Namen in cilj
Razvoj turizma v občini. Pripravlja se projekt preko LAS-a, kjer bo občina pridobila evropska sredstva.
Stanje projekta
V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB042-13-0011 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov-prenakazilo MO Ptuj
500 €
Namen in cilj
Dajatev se prenakaže MO Ptuj za izgradnjo CERO Gajke v Spuhlji.
Stanje projekta
Prenakazilo se izvrši sproti glede na nakazila na prihodkovni strani proračuna( konto 704719).

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
OB042-19-0005 - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

15.000 €

Namen in cilj
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine, kjer ni možnost priključitve na kanalizacijsko
omrežje.
Stanje projekta

16039001 – Oskrba z vodo
OB042-11-0012 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema na območju
Občine Juršinci
6.000 €
Namen in cilj
Zagotovitev vodovodnega sistema, ki omogoča zdravo pitno vodo.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje se izvaja glede na potrebe.

OB042-19-0008 - Celovita oskrba vodovodnega sistema na območju Občine
Juršinci - projektna dokumentacija
15.000 €
Namen in cilj
Zagotovitev vodovodnega sistema, ki omogoča zdravo pitno vodo.
Stanje projekta
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17069002 - Nakup mzemljišč
OB042-20-0011 - Nakup zemljišč v letu 2021

2.000 €

Namen in cilj
Nakup zemljišča ob JP 655051 (od LC do HŠ 6).
Stanje projekta

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
OB042-13-0015 - Zdravstveni dom-obnova(poračun z najemnino)

4.685 €

Namen in cilj
Najemnikom, ki so sami vlagali v obnovo prostorov v zdravstvenem domu, katere uporabljajo za svojo dejavnost, se
stroški obnove poračunavajo z najemnino.
Stanje projekta
Sredstva se letno poračunavajo na osnovi pogodbe.

17039001 - Investicijska vlaganja v bolnišnice
OB042-17-0015 - Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 8.364 €
Namen in cilj
Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju.
Stanje projekta

19029001 - Vrtci
OB042-13-0016 - Investicijski transfer OŠ Juršinci-vrtec

5.000 €

Namen in cilj
Zagotoviti šoli sredstva za pokrivanje investicijskih transferov (nabava opreme za potrebe vrtca).
Stanje projekta
Sredstva se zagotavljajo na podlagi finančnega načrta in plana nabave OŠ Juršinci.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB042-13-0021 - Osnovna šola Juršinci - investicijski transferi
Namen in cilj
Zagotoviti šoli sredstva za pokrivanje investicijskih transferov (nabava opreme za potrebe šole).
Stanje projekta
Sredstva se zagotavljajo na podlagi finančnega načrta in plana nabave OŠ Juršinci.
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5.000 €

OB042-19-0007 - Ureditev učilnic na podstrešju Osnovne šole Juršinci

295.124 €

Namen in cilj
Zagotoviti šoli ustrezne delovne pogoje. Ob povečanem številu otrok v šoli se je pojavila prostorska stiska.
prostorih.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije.

Pripravila

Župan Občine Juršinci

Ida BERLAK

Alojzij KAUČIČ
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PREDLOG
november 2020
Na podlagi 24. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik
občine Juršinci, št. 5/2017) je Občinski svet Občine Juršinci na __. redni seji, dne ___, na predlog
župana sprejel naslednji

NAČRT
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021
1. člen
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021 vključuje sledeče
nepremičnine
I.

na strani pridobivanja:
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (obrazec 1):

Zap.
št.

Vrsta nepremičnine

1.

757/1, 757/2 in 757/3, vse
k.o. Kukava

Samoupravna
lokalna
skupnost
Občina Juršinci

Okvirna
velikost
367 m2
SKUPAJ

Zap.
št.
2.

Vrsta nepremičnine

Samoupravna
lokalna
skupnost
Nepremičnine
vzdolž
JP Občina Juršinci
655051 (od LC do HŠ 6), vse
k.o. Juršinci

Okvirna
velikost
175 m
SKUPAJ

1

Predvidena sredstva
1.288,17 EUR
1.288,17 EUR

Predvidena sredstva
2.000,00 EUR
2.000,00 EUR

PREDLOG
november 2020
na strani razpolaganja:

II.

NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (obrazec 2):

Zap.
št.

Samoupravna
lokalna
skupnost

Katastrska občina in
šifra katastrske
občine

Parc. št.

Okvirna
velikost

1.

Občina Juršinci

(354) Zagorci

1023/0
1062/1
1061/1
1020/1
1059/2
1059/1
1061/4
1022/0
1061/2
1062/2
1021/2
*39/2

1957 m2
3456 m2
4201 m2
2549 m2
1110 m2
1565 m2
911 m2
1493 m2
622 m2
683 m2
2611 m2
599 m2

2.

Občina Juršinci

III.

(374) Kukava

706/6

Posplošena tržna
oz. orientacijska
vrednost
nepremičnine

15.890,00 EUR

2358 m2

7.773,47 EUR

SKUPAJ

23.663,47 EUR

NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB (obrazec 2a):

Zap.
št.

Samoupravna
lokalna
skupnost

Naslov

ID
oznaka

Okvirna velikost

1.

Občina Juršinci

354-2651

stavba: 35 m2
parcela: 367 m2

2.

Občina Juršinci

Zagorci 29/a, Juršinci
(parcela in stavba na
parc. št. 1024/0, k.o.
Zagorci)
Kukava 37, Juršinci
(parcela in stavbi št.
91 in 78, na parc. št.
706/4, k.o. Kukava)

374-78-1
374-91-1

stavba (kmetijska): 92 m2
stavba: 133 m2
parcela: 1466 m2

36.073,73 EUR

SKUPAJ

37.959,73 EUR

2

Posplošena
tržna oz.
orientacijska
vrednost
nepremičnine
1.886,00 EUR

PREDLOG
november 2020
2. člen
Ta načrt začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Juršinci, uporablja pa se
začne z dnem začetka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021.
Številka: 410Datum:
Alojz KAUČIČ,
župan Občine Juršinci

3

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) podaja župan
Občine Juršinci naslednji predlog
KADROVSKI NAČRT OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2021 in 2022
Dovoljeno
število
zaposlenih na
dan 31.
december iz
kadrovskega
Dejansko stanje načrta za tekoče
zaposlenosti na leto
dan 12.12. 2020 (2020)

Predlog
dovoljenega
Predlog
števila
dovoljenega
zaposlenih na
števila zaposlenih dan 31.
na dan 31.
december
december prvega drugega
naslednjega
naslednjega
proračunskega
proračunskega
leta (2021)
leta (2022)

I. FUNKCIONARJI
0

0

0

0

2

2

2

1

3

3

3

3

0

0

0

0

5

5

5

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS

III. ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS

IV. PRIPRAVNIKI

SKUPAJ

Obrazložitev
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri poteka v skladu s kadrovskim
načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu
javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik
neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna.
Na dan ……. 2020 je v Občini Juršinci 5 zaposlenih, od tega 2 javna uslužbenca za določen čas
(direktor občinske uprave in višji referent III) ter 3 javni uslužbenci za nedoločen čas.
Predlog dovoljenega števila zaposlenih za leto 2021 ostaja nespremenjen, in sicer skupno 5 javnih
uslužbencev, od tega 2 javna uslužbenca za določen čas (direktor občinske uprave in višji referent
III) ter 3 javni uslužbenci za nedoločen čas. Kadrovski načrt za leto 2022 predvideva zmanjšanje
števila zaposlenih za določen čas, in sicer za delovno mesto višji referentu III.
Končno število zaposlenih v letu 2022 bi se tako zmanjšalo za eno glede na trenutno stanje.
V posameznem koledarskem letu bomo omogočili obvezno prakso tudi dijakom oz. študentom.
Številka:410Datum: ……. 2020
Alojzij KAUČIČ
župan Občine Juršinci
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PREDLOG
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08odl.US, 76/08, 100/08-odl US, 79/9, 14/10-odl US, 51710, 84/10-odl US in 40/12-ZUJF),
14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) ter 4.
odstavka 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine
Juršinci, št. 5/17, 3/20) je Občinski svet Občine Juršinci na 14. redni seji, dne …… sprejel

SKLEP
o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
Občine Juršinci za leto 2021

1.
Občinski svet Občine Juršinci daje predlog proračuna Občine Juršinci za leto 2021 v javno
razpravo.
2.
Javna razprava o predlogu proračuna Občine Juršinci za leto 2021 traja od 19. 11. 2020
do 3. 12. 2020.
V času javne razprave je zainteresiranim zagotovljen vpogled v predlog proračuna preko spletne
strani občine ali osebno v času uradnih ur v prostorih občinske uprave Občine Juršinci, Juršinci
3/b, 2256 Juršinci.
3.
V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se
vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo
na župana občine Juršinci.
4.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 410-0102/2020-2
Datum: 11. 11. 2020
Alojz KAUČIČ l.r.
Župan Občine Juršinci

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

VRTCEM
OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
GLASBENIM ŠOLAM
ZAVODOM ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI

Številka:
Datum:

6030-1/2020/86
2. 11. 2020

Zadeva: Obvestilo o objavi sklepa ministrice

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 28. 10. 2020 sprejela Sklep o nujnih ukrepih na področju
kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju:
sklep)
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/noviceministrstva-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/.
Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v povezavi z izvajanjem
izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/21, se s predmetnim sklepom določajo normativi za sistemizacijo
delovnih mest, in sicer:
1. V vrtcu se sistemizira delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovno
mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v skladu z naslednjimi merili:

Število oddelkov
do 17
18 – 29
30 in več

Delež delovnega
mesta
0,50
0,75
1,00

Delovno mesto se lahko sistemizira, če vrtec nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del
vzdrževanja računalniške opreme.
Sredstva za financiranje zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca, če izda soglasje k sistemizaciji tega delovnega
mesta.

2. V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti v skladu z
naslednjimi merili:

Število oddelkov
od
do

Delež delovnega
mesta

1

16

0,50

17

26

0,75

27

36

1,00

37 in več

1,20

V osnovni šoli z eno podružnico se dodatno sistemizira 0,10 delovnega mesta računalnikar-organizator
informacijskih dejavnosti.
V osnovni šoli z dvema in več podružnicami se dodatno sistemizira 0,20 delovnega mesta računalnikarorganizator informacijskih dejavnosti.

3. V glasbeni šoli se sistemizira delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma
delovno mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v skladu z naslednjimi merili:

Število oddelkov
od
do

Delež
mesta

delovnega

1

16

0,25

17

35

0,50

36

49

0,75

50 in več

1,00

Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, vzdrževalec
računalniške opreme VII/1 pa visoko strokovno izobrazbo VII/1.
Delovno mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1 se lahko sistemizira, če delovno mesto tehnični delavec
– vzdrževalec učne tehnologije V ni zasedeno oziroma če šola nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev
za opravljanje del, vezanih na delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V.
4. V osnovni šoli s prilagojenim programom se sistemizira delovno mesto računalnikar-organizator
informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
od
do

Delež
mesta

delovnega

1

16

0,50

17

26

0,75

27

36

1,00

37 in več

1,20

V osnovni šoli z eno podružnico se dodatno sistemizira 0,10 delovnega mesta računalnikar-organizator
informacijskih dejavnosti.

V osnovni šoli z dvema in več podružnicami se dodatno sistemizira 0,20 delovnega mesta računalnikarorganizator informacijskih dejavnosti.
V zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se sistemizira največ 1
delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
29. 10. 2020 in velja do uveljavitve sprememb pravilnikov o normativih in standardih oziroma najdlje do zaključka
šolskega leta 2020/2021. Ob tem vam sporočamo, da bo delež delovnega mesta v skladu z navedenim sklepom
upoštevan pri izračunu sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/2021. Svetujemo vam, da čim prej
začnete z izvedbo postopka zaposlitve delavca na delovnem mestu za obseg deleža delovnega mesta, ki vam
v skladu s sklepom pripada.
Pogodba o zaposlitvi oziroma delovno razmerje za dodatni delež delovnega mesta računalnikar organizator
informacijskih dejavnosti v osnovni šoli, v osnovni šoli s prilagojenim programom ter v zavodu za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, oziroma vzdrževalec učne tehnologije/ vzdrževalec
računalniške opreme VII/1 v vrtcu in glasbeni šoli na podlagi predmetnega sklepa se sklene za določen čas, in
sicer najdlje do 31. 8. 2021.
Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti v osnovni šoli, v osnovni šoli s prilagojenim programom ter
v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je strokovni delavec, za
katerega mora šola v skladu določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja skleniti
pogodbo o zaposlitvi oziroma podjemno pogodbo. Za opravljanje strokovnega dela šola ne more skleniti
pogodbe o opravljanju storitve z drugo pravno osebo.
V primeru, da glasbena šola za novo delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma
delovno mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1 ne bo sklenila pogodbe o zaposlitvi, lahko z izvajalcem
sklene pogodbo o delu oziroma pogodbo o opravljanju storitve z drugo pravno osebo. V tem primeru je višina
plačila določena z veljavnim cenikom MIZŠ.
Glasbene šole in osnovne šole s prilagojenim programom, ki ste soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko
leto 2020/2021 že prejele, boste od ministrstva v najkrajšem možnem času prejele tudi dodatek k soglasju.
Lep pozdrav,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

