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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 6 1 5 . 1 8 1  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 6.609.536 €  

 

 

TEKOČI ODHODKI 2.027.076,00 

TEKOČI TRANSFERI 2.775.561,00 

INVESTICIJSKI ODHODKI 1.764.390,00 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 42.509,00 

SKUPAJ 6.609.536,00 

 

Slika 1 - Realizacija odhodkov skupaj 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev konta 

Višina načrtovanih odhodkov je bila 7.197.567,99 €, realizacija pa 6.609.536 €, kar pomeni da je 
bila realizacija 91,83 %.  
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40 TEKOČI ODHODKI 2.027.076 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 524.567 € 

Obrazložitev konta 

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, 
povračila in nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade ter druge izdatke zaposlenim). 
Sredstva za plače so bila realizirana v višini 100 % glede na plan. V plačah je zajet tudi dodatek 
za delo v posebnih pogojih, kateri je bil izplačan v času epidemije Covid -19 po 11. odstavku 39. 
člena KPJS v višini 6.135,00 €. Ta dodatek je bil povrnjen iz proračuna RS. 

400000 Osnovne plače 433.594 € 

400001 Splošni dodatki 36.853 € 

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 6.135 € 

400100 Regres za letni dopust 17.773 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 15.351 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.706 € 

400900 Jubilejne nagrade 1.155 € 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 81.876 € 

Obrazložitev konta 

Gre za stroške obveznih prispevkov: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno 
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in za starševsko varstvo. 
Sem spadajo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence. 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 40.061 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 30.917 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.498 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 296 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 471 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.633 € 

402 Izdatki za blago in storitve 1.279.408 € 

Obrazložitev konta 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila 
za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in 
energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine 
in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične 
osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino 
sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in 
odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili 
realizirani v višini 1.279.408, kar je 86 % glede na plan. 
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402000 Pisarniški material in storitve 8.865 € 

402001 Čistilni material in storitve 29.857 € 

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.382 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 1.422 € 

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 579 € 

40200602 Sofinanciranje programa lokalnega radia 14.916 € 

40200603 Snemanje sej Občinskega sveta 2.196 € 

40200604 Objave MUV, UL - Občinski svet 3.130 € 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0 € 

402009 Izdatki za reprezentanco 1.660 € 

40200900 Reprezentanca 7.169 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 129.650 € 

40209900 manjša popravila na obstoječi vodovodni mreži 18.629 € 

40209902 Vzdrževanje in ureditev javnih površin 42.201 € 

40209904 Drugi splošni material in storitve za promocijo občine 5.825 € 

40209907 Drugi sploš. mat. za Občinski svet 943 € 

40209909 Plačilo žarnih niš in okvirjev (pog.) 787 € 

40209910 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Lenart 24.794 € 

40209911 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Voličina 22.760 € 

40209912 Stroški za delovanje sveta za preventivo in vzgojo 40 € 

40209913 Ostalo oglaševanje (osmrtnice, čestitke,...) 453 € 

40209914 Zlate poroke 1.046 € 

40209915 Poslovna darila 2.397 € 

40209916 Županovo vino 4.955 € 

40209917 Krajevni in občinski praznik 9.888 € 

40209918 Druge kulturne prireditve 19.128 € 

40209919 Stroški komemoracij in drugo 692 € 

40209920 Režijski stroški Maistrove vile 3.519 € 

402200 Električna energija 16.534 € 

40220001 Električna energija - JR 66.297 € 

40220002 El. energija ČN 5.615 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 51.991 € 

402203 Voda in komunalne storitve 4.039 € 

40220301 Voda in komunalne storitve za ČN 1.302 € 

40220302 Voda in kom. storitve za javne površine 2.191 € 
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402204 Odvoz smeti 2.042 € 

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 14.792 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 15.460 € 

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 14.396 € 

40229900 Izgradnja sekundarnih vodov 74.756 € 

40229902 Odvoz smeti iz javnih mest 2.419 € 

40229904 Koncesija pogodba KS Lenart 118.395 € 

40229905 Koncesija pogodba KS Voličina 110.833 € 

40229906 Vzdrževanje gozdnih cest 1.155 € 

40229908 Upravljanje stanovanj 46.867 € 

40229909 Stroški zavetišča za male živali 4.178 € 

40229910 Vzdrževanje spletne strani občine 11.578 € 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.364 € 

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 4.560 € 

40230101 Vzdrž. in popravila komunalnih strojev 3.600 € 

402304 Pristojbine za registracijo vozil 411 € 

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.541 € 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 13.876 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 65.058 € 

40250301 Tekoče vzdrževanje JR 7.714 € 

40250302 Redno vzdrž. kanalizacije 1.440 € 

40250303 Redno vzdrž. in upravljanje ČN 15.204 € 

40250304 Tekoče vzdrž.  kanalizacije - manjša popravila 47.232 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 17.044 € 

40251000 Vzdrž. računalniške, programske in  komunik. opreme 24.720 € 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 26.126 € 

402512 Zavarovalne premije za opremo 15.276 € 

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 153 € 

402902 Plačilo po podjemnih pogodbah 6.723 € 

402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 25.973 € 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 24.448 € 

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 6.547 € 

402999 Drugi operativni odhodki 20.669 € 

40299901 Nadomestilo podžupan 20.528 € 

40299902 Nagrade študentom 1.484 € 
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403 Plačila domačih obresti 31.796 € 

Obrazložitev konta 

V okviru plačila domačih obresti, so evidentirani odhodki za plačilo obresti od najetih kreditov. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 31.796 € 

409 Rezerve 109.428 € 

Obrazložitev konta 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 
Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo 
za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. 

409000 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

409100 Proračunska rezerva 109.428 € 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.775.561 € 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.798.504 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in 
gospodinjstvom. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za 
tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim 
dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne 
vrste izdatkov. 

Največji delež predstavljajo Drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v višini 
1.783.721 €. Sredstva so bila namenjena na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med 
ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila 
družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za subvencioniranje stanarin itd. 

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.794 € 

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.990 € 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 136.331 € 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 213.305 € 

411920 Subvencioniranje stanarin 50.675 € 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.333.825 € 

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 49.405 € 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 180 € 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 123.972 € 

Obrazložitev konta 

Gre za transfere političnim strankam,  Gasilski zvezi Lenart, gasilskim društvom, sofinanciranje 
delovanja Las Ovtar,  Športne zveze Lenart, odhodki za Medobčinsko društvo invalidov Lenart... 
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412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 123.972 € 

413 Drugi tekoči domači transferi 853.085 € 

Obrazložitev konta 

Gre za stroške Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sofinanciranje Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, Knjižnica Lenart, CSD Lenart, mrliško pregledna služba, vzdrževanje 
športnih dvoran, izdatki za blago in storitve za osnovne šole, najemnina za vrtec Lenart, ravnanje 
z odpadki, stroški regionalnega razvoja in programov,… 

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 34.964 € 

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 66.165 € 

413200 Tekoči transferi v javne sklade 5.230 € 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 70.094 € 

41330001 Stroški dela,strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 94.826 € 

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 15.387 € 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 548.882 € 

41330201 Sofinanciranje JD - drugi 1.566 € 

413600 Tekoči transferi v javne agencije 1.317 € 

41360001 Izvajanje nalog ORA ORP 1.730 € 

41360002 Sofinanciranje Ovtarjeve novice 12.924 € 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.764.390 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.764.390 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup 
zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za 
izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 
Realizacija je bila glede na plan 87 %, saj so nekatera plačila zapadla v začetku leta 2021. 
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42020200 Nakup računalniške in programske opreme 7.462 € 

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 19.210 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 23.839 € 

42029901 Nakup opreme za čiščenje 2.157 € 

420401 Novogradnje 148.974 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.276.581 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 53.869 € 

42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - JR 113.333 € 

420600 Nakup zemljišč 100.104 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.861 € 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 42.509 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
 19.307 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski 
uporabniki. To so odhodki za požarno takso in sofinanciranje malih čistilnih naprav. 

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 11.807 € 

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.500 € 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 23.202 € 

Obrazložitev konta 

Gre za investicijske transfere javnim zavodom (šole in vrtci). 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 23.202 € 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.224.717 €  

 

Slika 2 - Realizacija prihodkov 

 

DAVČNI PRIHODKI 5.835.164,00 

NEDAVČNI PRIHODKI 811.631,00 

KAPITALSKI PRIHODKI 232.913,00 

PREJETE DONACIJE 8.620,00 

TRANSFERNI PRIHODKI 336.388,00 

SKUPAJ 7.224.716,00 
 

Slika 3 - Realizacija prihodkov skupaj 

 

Obrazložitev konta 

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, 
kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije in 
iz drugih držav. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v proračunu Občine Lenart za leto 2020 
znašala 7.097.749 €, realizirani pa so bili v višini 7.224.717 €. 

 

Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun je bila 102 %. 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.835.164 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 5.114.819 € 

Obrazložitev konta 

Gre za prihodek občine iz naslova glavarine. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen 
delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe 
občine. Glavarino izračuna Ministrstvo za finance. 
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700020 Dohodnina-odstopljeni vir občinam 5.114.819 € 

703 Davki na premoženje 497.216 € 

Obrazložitev konta 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in 
nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi 
dedovanja, daril in drugih transakcij. 

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 19.002 € 

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 686 € 

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 19 € 

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 207.171 € 

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 157.974 € 

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2.479 € 

703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 1.298 € 

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 6 € 

703200 Davek na dediščine in darila 20.099 € 

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 600 € 

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 12.724 € 

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 75.157 € 

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1 € 

704 Domači davki na blago in storitve 223.130 € 

Obrazložitev konta 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in 
storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem 
storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 222.650 €, realizirani pa v 
višini 223.130 € , kar znese 100 % realizacijo. 
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704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.990 € 

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0 € 

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 217.407 € 

704704 Turistična taksa 2.559 € 

704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb 15 € 

70470700 Občinske takse 0 € 

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.159 € 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 811.631 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 318.712 € 

Obrazložitev konta 

Gre za prihodke od najemnin za stanovanja v lasti občine, prihodke od najemnin za poslovne 
prostore, najema vodovoda, ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij. Realizacija je bila 104 
%. 

710200 Prihodki od obresti 0 € 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 14.746 € 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 92.608 € 

710303 Prihodki od najema (vodovod) 210.014 € 

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.050 € 

710312 Prihodki od pod, konc. za vod. oprav. obč. 295 € 

711 Takse in pristojbine 6.255 € 

Obrazložitev konta 

Gre za prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava vlagateljem 
različnih vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). Realizacija je bila 104 %. 

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 6.255 € 

712 Denarne kazni 16.878 € 

Obrazložitev konta 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, denarne kazni za prekrške ter 
denarne kazni v upravni izvršbi. Realizacija je bila 102 %. 

712001 Denarne kazni - za prekrške 9.200 € 

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 7.548 € 

712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških 130 € 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100.681 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodke od vzdrževanja pokopališč in mrliške 
veže, od najema stojnic ter ostalih prihodkov od prodaje, odvajanje odpadnih voda in čiščenje 
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odpadnih voda ter drugi prihodki od prodaje (povračilo stroškov ogrevanja podjetij, ki imajo v 
najem naše poslovne prostore, ter prihodek iz naslova najema reklamnih panojev). 

71300008 Prihodki od prodaje žarne niše KS Lenart 0 € 

71300009 Prihodki od prodaje betonskega okvirja za grob 2.713 € 

71300011 Prihodki od pokopališč 33.333 € 

71300012 Prihodki od najema stojnic 1.603 € 

71300013 Okoljska dajatev 2.885 € 

71300014 Odvajanje odpadnih voda 32.025 € 

71300015 Čiščenje odpadnih voda 18.042 € 

713099 Drugi prihodki od prodaje 10.080 € 

714 Drugi nedavčni prihodki 369.105 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke za prispevke upravičencev pomoči na domu, 
prihodke za VVZ storitve otrok v naših vrtcih iz drugih občin, prihodke zavarovalnic za škodne 
dogodke, povrnitev stroškov domskega varstva, prihodki od komunalnih prispevkov. Realizacija 
je bila 104 %. 

71410000 Ostali prihodki 27.666 € 

71410001 Prihodki od plačila storitev za predšol.otroke v VVZ 123.462 € 

71410002 Prihodki plačila uporabnikov pomoči na domu 14.807 € 

71410007 Prihodek od zavarovalnic za škodne dogodke 4.082 € 

71410010 Povrnitev stroškov domskega varstva 6.041 € 

71410012 Povrnitev stroškov DRUŽINSKI POMOČNIK 15.184 € 

71410015 Prihodek iz naslova izterjav - okoljska 772 € 

71410016 Ostali prihodki - nedavčni 5.163 € 

71410019 Domači partnerji - Ovt. plac - FAZA 1, etapa 2 0 € 

71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov 171.929 € 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 232.913 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 26.700 € 

Obrazložitev konta 

Realizirani so prihodki od prodaje dveh manjših stanovanj na Mariborski cesti 10. 

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 26.700 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 206.213 € 

Obrazložitev konta 

Na kontu so knjiženi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so v lasti občine. Gre predvsem za 
zemljišča v Poslovno industrijski coni. 
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722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 206.213 € 

73 PREJETE DONACIJE 8.620 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 8.620 € 

Obrazložitev konta 

Gre za sredstva, ki jih na podlagi prošnje sponzorji nakažejo za izvedbo poletnih prireditev 
LenArt. Sredstva ki jih prejmemo zadoščajo za pokritje stroškov poletnih prireditev. V letu 2020 
je teh prireditev zaradi epidemije bilo manj,  vsi si pa želimo da se stanje v letošnjem letu 
izboljša. 

730000 Prejete donacije 8.620 € 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 336.388 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 294.150 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev, za 
investicije: 

- požarna taksa, 

- finančna izravnava, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. čl. ZFO), 

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (sofinanciranje družinskega pomočnika...). 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 9.895 € 

74000100 Prejeta sredstva iz drž. pror. za invest. 0 € 

74000103 Požarna taksa 13.028 € 

74000104 Min. za gospod. razvoj in tehnologijo 181.059 € 

74000402 Prej.sred. iz drž.pror. za tekočo porabo 56.882 € 

74000403 Sofinanc. družinski pomočnik 33.285 € 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije42.238 € 

Obrazložitev konta 

Na kontu so evidentirana sredstva EU skladov. 

741201 EU sred. iz strukturnih skladov 42.238 € 
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C. RAČUN FINANCIRANJA - 4 0 4 . 0 4 1  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA 597.409 € 

 

50 ZADOLŽEVANJE 96.684 € 

500 Domače zadolževanje 96.684 € 

Obrazložitev konta 

Najeli smo brezobrestni kredit pri MGRT (ZFO).  

Odplačilna doba je 10 let, kredit pa se začne odplačevati čez dve leti. 

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 96.684 € 

55 ODPLAČILA DOLGA 500.725 € 
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Slika 4 - Stanje zadolženosti za leto 2020 

550 Odplačila domačega dolga 500.725 € 

Obrazložitev konta 

Račun financiranja izkazuje odplačilo domačega dolga dolgoročnih kreditov. V letu 2020 smo 
odplačali 500.724,98 €. Od tega je bilo 40.627,42 € odplačila dolga brezobrestnih kreditov 
(MGRT). 

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 460.098 € 

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 40.627 € 
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II. POSEBNI DEL 
 

 

 

REALIZACIJA PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 

 

PK Opis 
Realizacija: 

2020 

1 2 3 

01 POLITIČNI SISTEM 99.561 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.896 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 73.424 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 886.045 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 45.298 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 40 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.566 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 15.463 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.060.202 

14 GOSPODARSTVO 55.259 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 629.519 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 625.417 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 82.836 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 403.777 

19 IZOBRAŽEVANJE 2.046.194 

20 SOCIALNO VARSTVO 436.816 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 532.521 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 109.428 

    7.110.261 
 

Slika 5 - Realizacija po programski klasifikaciji 
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Slika 6 - Prikaz odhodkov po programski klasifikaciji 
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REALIZACIJA PRORAČUNA PO FUKCIONALNI KLASIFIKACIJI 

 

1 JAVNA UPRAVA 1.710.937 

2 OBRAMBA 13 

3 JAVNI RED IN VARNOST 45.324 

4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.251.329 

5 VARSTVO OKOLJA 629.519 

6 
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
RAZVOJ 

394.087 

7 ZDRAVSTVO 16.671 

8 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST 
DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS 

409.902 

9 IZOBRAŽEVANJE 2.046.194 

10 SOCIALNA VARNOST 606.284 

  SKUPAJ 7.110.261 

   

 

Slika 7 - Realizacija po funkcionalni klasifikaciji 

 

 

 

Slika 8 - Prikaz realizacije po funkcionalni klasifikaciji 
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FK Opis 
Realizacija: 

2020 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 1.710.937 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 886.811 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 6.896 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 244.843 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 22.240 

0171 Servisiranje javnega dolga države 532.521 

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 17.626 

02 OBRAMBA 13 

0220 Civilna zaščita 13 

03 JAVNI RED IN VARNOST 45.324 

0310 Policija 40 

0320 Protipožarna varnost 45.285 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.251.329 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 1.566 

0421 Kmetijstvo 15.463 

0451 Cestni promet 846.761 

0473 Turizem 55.259 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 332.280 

05 VARSTVO OKOLJA 629.519 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.419 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 627.101 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 394.087 

0610 Stanovanjska dejavnost 46.867 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 14.617 

0630 Oskrba z vodo 145.259 

0640 Cestna razsvetljava 187.344 

07 ZDRAVSTVO 16.671 

0721 Splošne zdravstvene storitve 16.671 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS 409.902 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 162.849 

0820 Kulturne dejavnosti 230.927 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 16.125 

09 IZOBRAŽEVANJE 2.046.194 

0911 Predšolska vzgoja 1.652.304 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 257.559 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 136.331 

10 SOCIALNA VARNOST 606.284 

1012 Varstvo invalidnih oseb 49.405 

1040 Varstvo otrok in družine 7.794 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 431.961 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 117.124 

    7.110.261 
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DELITEV PRORAČUNA NA INVESTICIJSKO / TEKOČE 

11%

62%

25%

2%

DELITEV PRORAČUNA

0 PLAČE

1 TEKOČE

2 INVESTICIJSKO

3 REZERVA

 

 

INV/TEK Opis Realizacija: 2020 

1 2 3 

0 PLAČE 786.751 

1 TEKOČE 4.407.184 

2 INVESTICIJSKO 1.806.898 

3 REZERVA 109.428 

    7.110.261 

 

Slika 9 - Prikaz delitve proračuna na investicijski/tekoče 
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DELITEV PRORAČUNA PO PODROČJIH 

 

 

 

REKREACIJA, KULTURA 409.902,00 

ZDRAVSTVO 16.671,00 

IZOBRAŽEVANJE 2.046.194,00 

SOCIALNA VARNOST 606.284,00 

STANOVANJSKA DEJAVNOST 394.087,00 

OSTANEK PRORAČUNA 3.637.123,00 
 

Slika 2 - Delitev proračuna po področjih 

 

10 OBČINSKI SVET 2 5 . 6 6 3  €  

0101 Politični sistem 19.394 € 

Opis glavnega programa 

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu  nalagajo materialni predpisi. Poleg 
tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in 
pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi 
Republike Slovenije. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z 
izvajanjem funkcije svetnikov Občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto 
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 
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Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami 
ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 

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

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

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh 
sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani Občine 
Lenart. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 19.394 € 

Opis podprograma 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so realizirana sredstva na proračunskih postavkah Sejnine 
občinskega sveta, Sejnine odborov, komisij in drugo, ter Financiranje političnih strank. 

V letu 2020 je bilo izplačanih 5 sejnin za redne seje Občinskega sveta Občine Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilj na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles je 
uresničevanje nalog občinskega sveta in političnih strank. 

Pravna podlaga za izvajanje dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu 
občine Lenart, poslovniku Občinskega sveta Občine Lenart ter Sklepu o financiranju političnih 
strank. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za 
uspešno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo 
Občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank. Merilo za 
doseganje ciljev so izvedene seje. 

100101 Sejnine občinskega sveta 11.189 € 

402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 11.189 € 

100102 Sejnine odbori, komisije in drugo 4.205 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so realizirana sredstva na proračunskih postavkah Sejnine 
občinskega sveta, Sejnine odborov, komisij in drugo, ter Financiranje političnih strank. 

V letu 2020 je bilo izplačanih 8 sejnin odborom in komisijam. 
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402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 4.205 € 

100104 Financiranje političnih strank - SDS 1.333 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.333 € 

100106 Financiranje političnih strank - SLS 1.000 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000 € 

100107 Financiranje političnih strank - Desus 667 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 667 € 

100108 Financiranje političnih strank - SD 333 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 333 € 

100109 Financiranje političnih strank - Nova Slovenija 333 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 333 € 

100113 Financiranje političnih strank - SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA333 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 333 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 6.269 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.269 € 

Opis podprograma 

S snemanjem sej občinskega sveta, celovito, objektivno in brezplačno podajamo občankam in 
občanom informacije o delu občinske uprave in občinskega sveta, izvajanju strokovnih, 
investicijskih in drugih projektov občinske uprave. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega 
dela, še sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Prav tako 
objavljamo občinske predpise v Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v 
izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj 
občinske uprave. 

100401 Materialni stroški občinskega svet 6.269 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za snemanje sej občinskega sveta, objave v MUV-u, 
fotokopiranje gradiva, ter vezave gradiva. Realizacija je bila 69,66 %. 



OBČINA LENART  

 28 

40200603 Snemanje sej Občinskega sveta 2.196 € 

40200604 Objave MUV, UL - Občinski svet 3.130 € 

40209907 Drugi sploš. mat.  za Občinski svet 943 € 

20 NADZORNI ODBOR 6 . 8 9 6  €  

0203 Fiskalni nadzor 6.896 € 

Opis glavnega programa 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe. Program zajema dejavnost nadzora nad 
razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter 
finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno 
poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu. Z izvedbo nadzorov 
prispevamo k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.896 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor je deloval v skladu z letnim programom nadzora. O svojih ugotovitvah in 
mnenjih so izdelali končna poročila. V letu 2020 so nadzorniki opravili dva nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, 
Statutu Občine Lenart, Poslovniku Nadzornega odbora Občine Lenart, Pravilniku o plačah, 
sejninah in drugih prejemkih. 

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

Dolgoročni cilj podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog. 

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti 
določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi 
nalogami v letnem načrtu. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število 
opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog iz pristojnosti nadzornega odbora, v primerjavi 
z načrtovanimi v letnem programu dela. 

200201 Delovanje nadzornega odbora 6.896 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 98,51 %. Nadzorni odbor je imel v letu 2020 3 redne seje, ter 
dva nadzora.  
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402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 6.896 € 

30 ŽUPAN 9 9 . 3 2 8  €  

0101 Politični sistem 80.167 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 80.167 € 

Opis podprograma 

Župan predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje 
občinskega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke 
in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. 
Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov ter za kakovostno, 
strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov. V okviru 
podprograma so planirana tudi sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih 
delegacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanov je v Zakonu o lokalni samoupravi, 
Statutu Občine Lenart, Poslovniku Občine Lenart, Pravilniku o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Občine Lenart, Sklepu o določitvi plače 
županu, Sklepu o določitvi plače podžupanov... 

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog in pristojnosti župana 
in podžupanov ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco. 

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

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje pomoči županu in podžupanoma pri izvajanju  nalog 
vodenja in zastopanja Občine Lenart, nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za 
opravljanje njihovih funkcij ter skrb za gospodarno porabo sredstev za reprezentanco. Rezultati 
se kažejo v celotnem razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ter uresničevanje razvojnih 
ciljev občine. 

300101 Plača župan 51.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je bila glede na plan 97,86 %. 
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400000 Osnovne plače 38.057 € 

400001 Splošni dodatki 3.351 € 

400100 Regres za letni dopust 941 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 799 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 567 € 

400900 Jubilejne nagrade 578 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.665 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.716 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 219 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 25 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 41 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 365 € 

300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 

 20.528 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so izkazani odhodki izplačil dvema podžupanoma. 

40299901 Nadomestilo podžupan 20.528 € 

300103 Reprezentanca 7.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 87,34 %. Gre za stroške pogostitve poslovnih partnerjev, 
nakupe žalnih paketov. Stroški so bili manjši glede na sprejeti proračun zaradi epidemije Covid -
19 in posledično manj druženja s poslovnimi partnerji. 

40200900 Reprezentanca 7.169 € 

40209919 Stroški komemoracij in drugo 692 € 

300104 Objave in oglasi 453 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je strošek objave osmrtnice in naročilo žalnega paketa za g. Kosa. 
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40209913 Ostalo oglaševanje (osmrtnice, čestitke,.. .)  453 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 19.161 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za promocijo Občine, ter sredstva za 
izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba 
proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno 
porabo. Dolgoročni cilj se prav tako nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in 
transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje 
pozitivne in prepoznavne podobe Občine Lenart v okolju. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 19.161 € 

Opis podprograma 

Realizacija na podprogramu Izvedba protokolarnih dogodkov je bila glede na plan 79,51 %. Na 
postavki Promocijske dejavnosti je realizacija glede na plan 83,17 %. Gre predvsem za stroške 
zlatih porok, objave osmrtnic, nakup zastav, stroški vabil in programov za občinski praznik, 
županovo vino, stroški poslovnih daril ter stroški ki so nastali ob raznih dogodkih. 

Na postavki Odličnjaki so realizirani stroški za nagrade odličnjakov.  

Postavka Zlati maturantje je bila realizirana v višini 99,43 %. Gre za izplačilo nagrade zlatim 
maturantom, ter nabavo manjših daril. Nagrada uspešnim študentom – uspešni študentje dobijo 
denarno nagrado in manjše darilo. Realizacija je bila 66,51 %. 

Nagrade za izjemne uspehe v športu ali kulturi prejmejo za doseganje odličnih rezultatov na 
nivoju državnih, evropskih ali svetovnih tekmovanj. V letu 2020 smo nagrado izplačali eni osebi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu za leto 2020, Statut Občine Lenart. 



OBČINA LENART  

 32 

300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 

 14.223 € 

40209904 Drugi splošni material in storitve za promocijo občine 5.825 € 

40209914 Zlate poroke 1.046 € 

40209915 Poslovna darila 2.397 € 

40209916 Županovo vino 4.955 € 

300402 Odličnjaki 122 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 122 € 

300404 Zlati maturanti 1.989 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.989 € 

300405 Nagrada uspešnim študentom 2.328 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 2.328 € 

300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi 500 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 500 € 

40 OBČINSKA UPRAVA 6 . 8 6 7 . 4 6 2  €  

0403 Druge skupne administrativne službe 47.993 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za promocijo Občine, ter sredstva za 
izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba 
proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno 
porabo. Dolgoročni cilj se prav tako nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in 
transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje 
pozitivne in prepoznavne podobe Občine Lenart v okolju. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 45.693 € 

Opis podprograma 

Na postavki Stroški za razne večje kulturne prireditve so realizirani stroški, ki so nastali ob 
naslednjih prireditvah: Maistrove prireditve, proslave ob raznih praznikih, predstave in 
koncerti… Gre za stroške honorarjev, ozvočenja, izdelava vabil, najem vlakca ob trgatvi na 
Zavrhu, stroške SAZAS, manjše pogostitve in druge stroške povezane s prireditvami.  
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Postavka Božično novoletna obdaritev otrok zajema stroške za obdaritve otrok v starosti od 1 do 
7 let, ki imajo stalno in začasno bivališče v občini Lenart. Predstave zaradi Covida-19 ni bilo, 
darila pa so bila otrokom dostavljena na dom. 

Postavka Stroški prireditve LenArt je bila realizirana v višini 98,08 %. Gre za izvedbo poletnih 
prireditev, ki potekajo od sredine junija pa do konca avgusta. Izvedejo se razne prireditve, 
gledališke predstave, koncerti… Sredstva za izvedbo poletnih prireditev so v celoti donatorska, 
ki so razvidna na prihodkovni strani. V letu 2020 je večina prireditev potekala na prostem. 

400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve 29.016 € 

40209917 Krajevni in občinski praznik 9.888 € 

40209918 Druge kulturne prireditve 19.128 € 

400403 Božično-novoletna obdaritev otrok 4.908 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 4.908 € 

400412 Stroški prireditev LenArt 11.770 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 11.770 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem2.300 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje projekta z naslovom Večgeneracijski center Štajerska (VGC 
ŠTAJERSKA), ki ga na Javni razpis za Sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prijavlja Dom Danice Vogrinec 
Maribor. 

400406 Večgeneracijski center 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila 100 % realizirana. 

402099 Drugi splošni material in storitve 2.300 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 15.971 € 

Opis glavnega programa 

Delovanje Občine Lenart je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih 
skupnosti in države, zato preko članstva v različnih združenjih uresničujemo in zasledujemo 
zastavljene cilje in interese. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Občine Lenart v različnih 
združenjih. 
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06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.317 € 

Opis podprograma 

Na postavki je knjižena realizacija plačila članstva v Skupnosti občin Slovenije (SOS). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi. 

400633 Članarina SOS 1.317 € 

413600 Tekoči transferi  v javne agencije 1.317 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 14.654 € 

Opis podprograma 

Na kontih proračunske postavke so realizirana plačila za sofinanciranje Ovtarjevih novic, 
Izvajanje nalog ORA in ORP, ter plačilo raznih članarin. Realizacija proračunske postavke je 
40,3 %. 

400628 Regionalni razvoj in programi 14.654 € 

41360001 Izvajanje nalog ORA ORP 1.730 € 

41360002 Sofinanciranje Ovtarjeve novice 12.924 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 760.728 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Maribor. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, 
stroški službenih poti, izobraževanja, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, ter zavarovanje 
objektov in opreme. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske 
uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, v okviru pravic porabe proračunskih 
sredstev. Poraba proračunskih sredstev je naravnana na zakonito, namensko, gospodarno 
učinkovito in transparentno porabo. 

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

Glavni cilj je dosega zastavljenih ciljev in da so porabljena sredstva v okviru načrtovanih. 

06039001 Administracija občinske uprave 695.530 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in 
materialni stroški. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o 
sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih 
razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih itd. 

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili 
uresničeni. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz pristojnosti občinske uprave se 
zaposleni udeležujemo seminarjev iz svojega delovnega področja. 

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v 
zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. 
Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je kadrovski načrt. Prav tako je cilj upoštevanje 
zakonskih in pravnih podlag. 

Zaposlenim so bili omogočeni tako materialni kot nematerialni pogoji za nemoteno delo. 

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

Kratkoročni cilji v okviru zagotavljanja materialnih in nematerialnih pogojev za delovanje 
občinske uprave so enaki dolgoročnim, kar se tiče zagotavljanja pogojev zaposlenih je bil cilj 
dosežen. Merilo za izračun mase plač je kadrovski načrt, s katerim so bila zasedena vsa delovna 
mesta. 

Letni izvedbeni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor izhajajo iz dolgoročnih 
ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritetno 
obravnavo. Največ redarske pozornosti je namenjene kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju na 
mestih namenjenih za invalide. 

400601 Plače 463.399 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke plače je bila 99,89 %. V letu 2020 so bili zaposleni upravičeni do dodatka 
za delo v posebnih pogojih, katero je bilo na podlagi zahtevka povrnjeno iz Ministrstva za 
finance. Ena oseba je prejela jubilejno nagrado. 
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400000 Osnovne plače 339.084 € 

400001 Splošni dodatki 23.663 € 

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 4.779 € 

400100 Regres za letni dopust 12.228 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.644 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.029 € 

400900 Jubilejne nagrade 578 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.435 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 23.782 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.921 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 218 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 363 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 5.677 € 

400602 Pisarniški in splošni material in storitve     30.215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 81,79 %. Na kontu Računovodske, revizorske in svetovalne 
storitve ni bilo realizacije, saj izvedba notranje revizije za leto 2020 še ni zaključena in bo 
realizacija v letu 2021. Revizijo izvaja podjetje J & M Ribič d.o.o. 
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402000 Pisarniški material in storitve 7.621 € 

402004 Časopisi , revije, knjige in strokovna l iteratura 579 € 

40200602 Sofinanciranje programa lokalnega radia 14.916 € 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0 €  

402099 Drugi splošni material in storitve 552 € 

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet6.547 €  

400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija 

 92.539 € 

402200 Električna energija 10.483 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 41.130 € 

402203 Voda in komunalne storitve 4.039 € 

402204 Odvoz smeti  1 .699 € 

402205 Telefon, teleks, faks,  elektronska pošta 13.376 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 6.055 € 

40229909 Stroški zavetišča za male živali 4 .178 € 

40229910 Vzdrževanje spletne strani občine 11.578 € 

400608 Prevozni stroški in storitve 

 6.006 € 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.251 € 

402301 Vzdrževanje in popravila vozil  1 .803 € 

402304 Pristojbine za registracijo vozil  411 € 

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.541 € 

400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih 

 140 € 

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 140 € 

400612 Delo zunanjih sodelavcev 

 1.484 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Gre za izvajanje obveznega praktičnega usposabljanja za dijake in študente, za katere je 
določena nagrada. Prav tako so udeleženci upravičeni do povračila stroškov prevoza in malice. 
Praktično usposabljanje omogočamo predvsem dijakom in študentom iz naše občine. 

40299902 Nagrade študentom 1.484 € 

400613 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu 

 667 € 

402999 Drugi operativni odhodki 667 € 

400615 Stroški obratovanja prostorov  

 41.670 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,69 %. Na postavko sodijo stroški obratovanja občinskih 
prostorov. 

402001 Čistilni  material in storitve 26.117 € 

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.382 € 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 13.876 € 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 295 € 

400624 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 34.964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu organa Skupne občinske uprave se v Občini Lenart izvajajo naloge Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. MIRM je prekrškovni organ občin ustanoviteljic in izreka tudi 
sankcije. Prihodki se stekajo v občinski proračun. Osnovni zakonski namen je bil doseči 
spoštovanje uveljavljenih predpisov, ter zagotavljanje pravne varnosti. 

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 34.964 € 

400625 Stroški notarjev 9.259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški notarjev so v letu 2020 nekoliko višji od preteklih let zaradi sestave zemljiško knjižnih 
predlogov in overitev podpisov za potrebe pridobitve zemljišč za kolesarske poti. 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 9.259 € 

400626 Sodni stroški 9.638 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je knjižena realizacija odvetniških storitev. 
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402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 9.638 € 

400627 Drugi pravni stroški 5.551 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je bila 99,84 %. Nastal je strošek strokovne pomoči pri izvedbi javnih naročil. 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 5.551 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprav 65.198 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem se izvaja z namenom, da se občinski upravi zagotovi 
primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o 
oddaji naročil male vrednosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi. 

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

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog ob optimalni porabi 
proračunskih sredstev. 

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja občinske uprave. 

400617 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave 

 15.276 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je bila 99,19 %. Gre za stroške zavarovanja občinskega premoženja in odgovornosti, 
ki so v lasti občine, razen zavarovanja za OŠ Lenart in OŠ Voličino. 

402512 Zavarovalne premije za opremo 15.276 € 

400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme 

 32.181 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 98,93 %. Postavka zajema stroške računalniške in programske 
opreme, plačila pravic programskih orodij, licenčnine, ter dostopi do različnih baz. 
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40251000 Vzdrž. računalniške, programske in  komunik. opreme 24.720 € 

42020200 Nakup računalniške in programske opreme 7.462 € 

400635 Obnova sanitarij Nikova 9 (tri nad., 6 x WC) 11.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V stavbi na naslovu Nikova ulica 9 so se obnovile sanitarije v treh nadstropjih. Skupno se je 
obnovilo 6 sanitarij. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.871 € 

410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO 5.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je 98,50 %. Gre za stroške vzdrževanja vozil režijskega obrata, ter stroške 
goriva. Sem spadajo zavarovalne premije, nabava pnevmatik, servis vozil, ter popravila vozil. 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.113 € 

402301 Vzdrževanje in popravila vozil  2 .757 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 45.298 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Občine Lenart, prostovoljnih 
gasilskih društev, Gasilska zveza Lenart, obrambo proti toči, ter nabavo opreme in gasilskih 
vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Občine Lenart pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma 
zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic 
nesreč). Cilj je 

financirati, usposobiti in opremiti enote Gasilske enote. 

Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski 
časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah. 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 13 € 

Opis podprograma 

Namen in končni cilj je opremiti in usposobiti štab Civilne zaščite,  po merilih za organiziranje 
in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja. 

Realizacija podprograma je 65,50 %. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in 
opremljanje Civilne zaščite, Uredba o službi v Civilni zaščiti, Uredba o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč... 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in 
organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči ter vzpostavljen sistem za učinkovito 
preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

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

Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini ter realizacija finančnih načrtov. 

400722 Izobraževalni programi 13 € 

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 13 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 45.285 € 

Opis podprograma 

V podprogramu je bila realizacija 97,60 %. Gre za sofinanciranje javne gasilske službe po 
pogodbi, delitev požarne takse trem prostovoljnim gasilskim društvom, letna dotacija PGD 
Lenart, Voličina in Selce, ter Gasilski zvezi Lenart,  zdravniške preglede gasilcev, ter plačilo po 
pogodbi Letalskemu centru Maribor za obrambo pred točo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred 
požarom in drugi predpisi ki se nanašajo na gasilstvo. 

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

Optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske 
stroke. 

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov. 
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400705 Gasilska zveza Lenart 

 17.600 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 17.600 € 

400714 Požarna taksa 11.807 € 

431000 Investicijski transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam11.807 €  

400715 Zdravniški pregledi - GASILCI 1.231 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 1.231 € 

400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart 4.500 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.500 € 

400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina 2.750 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.750 € 

400718 Obvezna javna služba - PGD Selce 2.750 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.750 € 

400719 Izobraževanje gasilskih pripadnikov 84 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 84 € 

400723 Obramba proti toči 4.563 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.563 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 40 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki 
imajo za posledico povečanje splošne varnosti. 

08029002 Notranja varnost 40 € 

100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana, saj zaradi razglasitve epidemije Covid -19 ni bilo mogoče izvesti 
programa Jumnikar. Program se drugače izvaja v OŠ Lenart, za pete razrede. 
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40209912 Stroški za delovanje sveta za preventivo in vzgojo 40 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.463 € 

11029003 Zemljiške operacije 15.463 € 

Opis podprograma 

Na postavki 401114 je realizacija 2,69%. V letu 2018 izkazujemo strošek DIIP-a, ter izdelava 
projektne dokumentacije (IDZ, PZI, projektantski nadzor). 

401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 15.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namakalni sistema Selce v Slovenskih goricah je namenjen za vzpostavitev boljših pridelovalnih 
razmer za kmetijsko pridelavo na obdelovalnih površinah. Sistem vključuje 81,96 ha namakalnih 
površin, katerih namakanje je razdeljeno glede na potrebe po namakanju. Za potrebne količine 
vode se bo izkoriščalo zbrano vodo v akumulaciji in iz vrtine za zajem podzemne vode. Cevovod 
poteka po parcelah, ki se bodo namakale. Črpalke izvedene v kontejnerju ob zalogovniku vode 
bodo zagotavljale potrebno količino in pritisk v cevovodu pri posameznih uporabnikih. 

420401 Novogradnje 15.463 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.034.104 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za 
zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo 
javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, 
rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu. Cilj je tudi 
izboljšati nivo rednega in investicijskega 

vzdrževanja na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti 
normativno ureditev občinskih cest. S tekočim in investicijskim vzdrževanjem infrastrukturo 
ohranjamo v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšujemo. Ukrepi so namenjeni zagotavljanju 
ustreznega nivoja prometne varnosti, prevoznosti cestnega omrežja in zmanjšanju škodljivih 
vplivov prometa na okolje. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 399.331 € 

Opis podprograma 

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. 
Vsebina podprograma: 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) ter čiščenja cest. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah, 

- Zakon pravilih cestnega prometa, 

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, 

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in 
zimskega vzdrževanja na občinskih cestah ter prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost 
udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja. 

401303 Redno vzdrževanje javnih cest - koncesije 230.383 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 95,36 %.  

Gre za stroške koncesijske pogodbe KS Lenart in KS Voličina za izvajanje rednega vzdrževanja 
in zimske službe, ter vzdrževanje gozdnih cest. 

40229904 Koncesija pogodba KS Lenart 118.395 € 

40229905 Koncesija pogodba KS Voličina 110.833 € 

40229906 Vzdrževanje gozdnih cest 1.155 € 

4013114 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 6.149 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija glede na plan je 99,98 %. Sredstva so bila namenjena izdelavi DGD, PZI za ureditev 
ceste za območje navezave interne ceste z novim krožiščem v NPIC pri TC Mercator gradnje ter 
strokovnemu gradbenemu nadzoru izvedbe sanacije plazu Selce JP 703-301. 

420804 Načrti  in druga projektna dokumentacija 6.149 € 

4013116 Kolesarske poti ORP Slov.gorice 92.207 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena v 
območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij 
ob Ščavnici, Trnovska vas, Gornja Radgona, Apače, Radenci in Juršinci. 
Kolesarske poti na Območju Občine Lenart obsegajo izgradnjo 7. tras iz mestnega središča v 
smeri Pernica, Radehova-Sp. Senarska, Sp. Porčič, Sv. Ana, Jurovski Dol, Benedikt in Voličina. 
Kolesarske ceste so predvidene kot dvosmerna enostranska kolesarska površina, souporaba 
občinskih cest ali mešana površina za pešce in kolesarje. 
Zaključuje se projektna dokumentacija za izvedbo. Pričenja se s postopki javnega naročila za 
izvedbo gradnje KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN 
ŠIRŠE na nekaterih trasah. 
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 92.207 € 

4013138 Ostala redna vzdrževanja javnih cest 70.592 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,99 %. Na postavki so knjiženi stroški vzdrževanja cest, ki 
ne sodijo v koncesijske pogodbe. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 70.592 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 439.764 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen gradnji in investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, gradnji in 
investicijskemu vzdrževanju javnih poti in trgov ter gradnji in investicijskemu vzdrževanju 
ostale cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega 
prometa v RS, Gradbeni zakon, Interni odloki in pravilniki ter pogodbe. 

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

• obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem 

varnosti vsem udeležencem v prometu, 

• zagotavljanje nadgradnje standarda cest, 

• zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v 

urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov 

občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

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

Letni cilj je obnova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove ter 
preplastitve cest. Občina letno izpolnjuje zastavljene cilje, v okviru finančnih možnosti. 

4013100 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 34.381 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 85,95 %. Na postavki so knjiženi stroški sanacije in asfaltiranja cest, ter raznih 
manjših vzdrževanj za ceste, katere nimajo planiranega stroška na svoji postavki. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 34.381 € 

4013115 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 91.506 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za rekonstrukcijo ceste Zavrh – Nadbišec smo realizirali 91.506 € odhodkov. Cesta v delu 
naselja Zavrha proti Nadbišcu se je na novo utrdila in asfaltirala. Izvedena je meteorna 
kanalizacija ceste in nova javna razsvetljava, ki se je nadomestila z dotrajano. 
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 91.506 € 

4013126 Obnova dela LC 203-451 Lormanje 2-9 25.255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V delu naselja Lormanja je bila zvedena je meteorna in fekalna kanalizacija, ter nova asfaltna 
prevleka v širini ca. 5,0 m. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.255 € 

4013127 Obnova ceste Sp. Voličina JP 705-281/povezava 41.932 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povezovalna cesta »bližnjica« med Jazbinami in Voličino se je razširila in na novo asfaltirala. 
Izvedena je tudi motorna kanalizacija za potrebe odvodnjavanje meteornih voda s ceste. Izvedla 
se je tudi zamenjava dotrajane ceste razsvetljave. 
 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 41.932 € 

4013128 Podaljšanje Ind. ulice v NPIC 121.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V delu industrijske cone je izvedena nova asfaltna cesta z nasutjem, komunalnimi vodi, javno 
razsvetljava in obojestranskim pločnikom. Obravnavan odsek se  navezuje na obstoječo cesto in 
novo krožišče pri Mercatorju. 

420401 Novogradnje 121.125 € 

4013133 Sanacija JP 705 091 po izgr. komun. infras. (650 m) 0 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 €  

4013134 Sanacija vozišča in ureditev met. kanaliz. (770 m) - Vinička vas 62.604 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je razširitev in nadgradnja dela obstoječe ceste v dolžini ca 1010 m z odvodnjavanjem. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 62.604 € 

4013137 Asfaltiranje v NPIC Lenart 37.519 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V delu industrijske cone je izvedena nova asfaltna cesta z nasutjem, komunalnimi vodi, javno 
razsvetljava in obojestranskim pločnikom. Obravnavan odsek se  navezuje na obstoječo cesto in 
novo krožišče pri Mercatorju.   
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 37.519 € 

401399 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 25.443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 63,61 %. Na postavki so knjiženi stroški sanacije in asfaltiranja cest, ter raznih 
manjših vzdrževanj za ceste, katere nimajo planiranega stroška na svoji postavki. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.443 € 

13029003 Urejanje cestnega prometa 7.666 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem 
svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne 
površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih 
sistemov, organiziranje javnega potniškega prometa ter izvajanje ukrepov informiranja in 
ozaveščanja o prometni varnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o prostorskem načrtovanju, 

• Zakon o graditvi objektov, 

• Zakon o cestah, 

• Zakon o pravilih cestnega prometa, 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest, 

• Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju. 

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema. 

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

Kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega 
prometa, izboljšanje prometne varnosti v Občini Lenart, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter 
njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo. 
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4013139 Ureditev krožišča pri Šparu 4.906 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je knjižen strošek izdelave in postavitve mlinskega kolesa v novem krožišču pri 
Šparu, ter postavitev razsvetljave v krožišču. 

 

 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.906 € 

401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 2.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 78,85 %. Na postavki so zajeti stroški elaboratov ter ureditev 
prometne signalizacije. 
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420804 Načrti  in druga projektna dokumentacija 2.760 € 

401397 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 0 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 €  

13029004 Cestna razsvetljava 187.344 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti 
na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo porabljene električne energije za javno 
razsvetljavo na območju Občine Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o prostorskem načrtovanju, 

• Zakon o graditvi objektov, 

• Zakon o cestah, 

• Zakon o varnosti cestnega prometa, 

• Energetski zakon in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju Občine Lenart. 

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

Cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno 
zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih 
površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije 
(varčna svetilna telesa – LED tehnologija) / delovanja naprav javne razsvetljave in uvajanje 
varčnih svetilnih teles. 

401302 Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne energije 74.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 90,26 %. Gre za stroške električne energije javne 
razsvetljave, ter stroške tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. 

40220001 Električna energija - JR 66.297 € 

40250301 Tekoče vzdrževanje JR 7.714 € 

401351 Investicijsko vzdrževanje JR 113.333 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek investicijska vzdrževanja je glede na plan znašal 99,94 %. Na postavki so zajeti stroški 
menjave svetilk na Poleni, Ptujski cesti, Lenartu, Kidričevi ulici, ter obnova JR v Močni, 
Lormanju, Jazbinah, Zavrhu, Prežihovi ulici... 
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42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - JR 113.333 € 

1306 Telekomunikacije in pošta 26.097 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za izkope, za namen priključitve vseh 
gospodinjstev na optično omrežje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti priključitev na optično omrežje vsem gospodinjstvam. 

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

Cilji so bili doseženi, glede na število gospodinjstev, katerim je bila omogočena priključitev. 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije 26.097 € 

Opis podprograma 

Izvajanje izkopov in položitev zaščitnih cevi za optične kable v kraju Spodnje Partinje in na 
Humu. 

401330 Širitev širokopasovnih omrežij 26.097 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 26.097 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
 55.259 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za razvoj in spodbujanje turizma, za sofinanciranje 
čezmejnih projektov in projektov na področju turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in 
kulturnih posebnosti območja, ter spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Lenart. 
Porabljena sredstva dosegajo predviden namen. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 55.259 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za razvoj turizma, vzdrževanje tematskih poti, članarina v 
Društvu VTC, Glamurju, Zavodu Tovarna trajnostnega razvoja, Štajerski gospodarski zbornici, 
programu Zeleni shemi Slovenije ter Las Ovtar (1 € na prebivalca). Zajeti so tudi stroški 
vzdrževanja Štupičeve vile, nabavili smo tri lesene hiške za prireditve, ter projekt Rupert, pri 
katerem smo sredstva črpali za gradnjo prometne infrastrukture v Voličini (mimo Kmetiča v 
smeri Zavrh). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 
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401404 Razvoj turizma 16.363 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 16.363 € 

401426 Članarina LAS OVTAR 7.898 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.898 € 

401430 Vzdrževanje Štupičeva vile Zavrh 3.519 € 

40209920 Režijski stroški Maistrove vile 3.519 € 

401437 Rupert 21.630 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 21.630 € 

401442 Lesene hišice za prireditve 5.849 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.849 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
 629.519 € 

Opis glavnega programa 

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje 
obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih 
odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM10, zmanjševanju onesnaženosti tal, z 
zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni 
deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin 
odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno 
opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.419 € 

Opis podprograma 

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, 
predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč. 

Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev 
voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje 
življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o varstvu okolja, 

• Zakon o urejanju prostora, 

• Energetski zakon, 
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• Zakon o lokalni samoupravi, 

• Zakon o gospodarskih javnih službah, 

• Uredba o ravnanju z odpadki, 

• Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 

• Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki, 

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 

• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 

• Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, 

• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, 

• Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za 

to področje. 

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja in izdelane 
Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki. Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano 
z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem 
emisij toplogrednih plinov. 

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem 
zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne 
vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja. 

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

Odvoz odpadkov iz javnih mest in čiščenje divjih odlagališč. 

401504 Zbiranje odpadkov 2.419 € 

40229902 Odvoz smeti  iz javnih mest 2.419 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 627.101 € 

Opis podprograma 

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za 
doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni 
operativni program. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in 
čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine. 

Glavni cilj pa je izgradnja Centralne čistilne naprave v Lenartu, ki se je premaknila v leto 2021. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo 
objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek 
čiščenja odpadne vode. 

Letni izvedbeni cilj ni bil dosežen, saj se je največja investicija Izgradnja CČN zamaknila za eno 
leto. V letu 2020 smo izvedli rekonstrukcijo ČN Voličino. 

401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav 22.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina realizacije postavke je 97,88 %. Realizacija zajema stroške el. energije v čistilnih 
napravah, stroški vode in komunalne storitve ter stroški rednega vzdrževanja čistilnih naprav, ki 
ga izvaja podjetje AGJ d.o.o. 

40220002 El. energija ČN 5.615 € 

40220301 Voda in komunalne storitve za ČN 1.302 € 

40250303 Redno vzdrž. in upravljanje ČN 15.204 € 

401503 Vzdrževanje kanalizacije 48.672 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 67,60 %. Redno vzdrževanje kanalizacije zajema stroške čiščenja in odmaševanja 
kanalizacije. Na Tekočem vzdrževanju kanalizacije pa so knjiženi stroški materiala, izvedba del 
izdelave kanalizacije, ki nimajo svoje postavke ter manjša popravila. 

40250302 Redno vzdrž. kanalizacije 1.440 € 

40250304 Tekoče vzdrž.  kanalizacije -  manjša popravila 47.232 € 

401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi prejetih vlog smo sofinancirali 15 malih čistilnih naprav v višini 500 € na 
gospodinjstvo. 

431400 Investicijski transferi  posameznikom in zasebnikom 7.500 € 

401508 Rekonstrukcija ČN Voličina 195.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu oktobru 2020 smo pridobili uporabno dovoljenje za čistilno napravo Voličino.  
Rekonstrukcija je zajemalo kompletno novo napravo, tako, da bi lahko rekli, da ni šlo za 
rekonstrukcijo temveč za povsem novo napravo. Na podlagi projekta in javnega naročila smo 
izbrali najugodnejšega ponudnika to je bila gospodarska družba CID d.o.o. iz Kopra,  gradbena  
dela in ureditev okolice je bil izvajalec Komunala Slovenske gorice d.o.o. Trenutno je čistilna 
naprava v poizkusnem obratovanju. Primopredaja objekta se računa v mesecu majo, ko bo 
izvajalec tudi predložil ustrezne meritve. 
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 195.740 € 

401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda 12.072 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške izdajanja položnic za okoljsko dajatev, odvajanje ter čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda. 

402000 Pisarniški material in storitve 1.245 € 

402003 Založniške in tiskarske storitve 1.422 € 

402206 Poštnina in kurirske storitve 9.405 € 

401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 43.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu rekonstrukcije ceste v Prežihovi in Ulice Ele Kristl smo izvedli povsem na novo 
kanalizacijski sistem in ga ločili na meteorno in fekalno kanalizacijo. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 43.243 € 

401520 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 112.688 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi naselje Lormanje je izveden fekalni vod s pripravljenimi priključki za posamezne 
objekte. Priključitev bo možna po izgradnji nove centralne ČN Lenart. Vzporedno je v delu 
naselja položena tudi kanalizacija za meteorne vode s ceste. Pripravljena je tudi utrjena 
razširitev za potrebe izvedbe kolesarske ceste (Lenart - Voličina). 

 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 112.688 € 

401523 Izvedba meteorne kanalizacije v naselju Močna 23.092 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunskih postavki so bila namenjena za izvedbo meteorne kanalizacije v 
naselju Močna, ki je bila dokončana že v proračunskem letu 2019. Na tej proračunski postavki 
izkazujemo odhodke za račune, ki so zapadli v plačilo v januarju 2020. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 23.092 € 

401566 Obnova kom. infr. ulic v mestu Lenart 0 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 €  

401568 Zamenjava kanalizacije Sp. Voličina - ČN Voličina 2.862 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To so stroški materiala za cevovode. 
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.862 € 

401569 Sanacija vozišča po ureditvi komunalne opreme - Močna 46.315 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila meteorna kanalizacija za odvodnjavanje ceste in nadgradnja ter razširitev ceste. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 46.315 € 

401570 Ureditev kom.opreme Vinička vas 35.546 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je razširitev in nadgradnja dela obstoječe ceste v dolžini ca 1010m z odvodnjavanjem. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.546 € 

401571 Asfaltiranje po ureditvi kom. opreme Vinička vas 15.939 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To so stroški asfaltiranja po ureditvi komunalne opreme. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.939 € 

401572 Ureditev kom. opreme v Gregorčičevi 0 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 €  

401573 Obnova kanalizacije v naselju Lormanje 61.312 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi naselje Lormanje je izveden fekalni vod s pripravljenimi priključki za posamezne objekte. 
Priključitev bo možna po izgradnji nove centralne ČN Lenart. Vzporedno je v delu naselja 
položena tudi kanalizacija za meteorne vode s ceste. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 61.312 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 14.617 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega 
in trajnostnega razvoja prostora na območju Občine Lenart, ki vključuje načrtovanje posegov v 
prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim 
interesom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane 
prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlaga za posege v prostor s participacijo najširše 
javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski 
načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt 
lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob 
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upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih 
zahtev, določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega 
pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor. 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 10.042 € 

Opis podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so namenjena zajemanju, urejanju, prikazovanju in obdelavi baz 
podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske 
računalniške opreme, ki to omogoča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o 
posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki 
urejajo področje informatike in evidentiranje stvarnega premoženja lokalnih skupnosti. 

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

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo 
učinkovito rabo, za potrebe: 

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, 

- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje 
urejenega nepremičninskega okolja, 

- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti. 

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

Letni cilj je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. Doseganje zastavljenih ciljev se 
bo merilo glede na obseg posodobljenih informacijskih rešitev in glede na št. uporabnikov, ki te 
rešitve koristijo. 

411645 Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov in naprav 10.042 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je bila 66,95 %. Zajeti so stroški geodetskih storitev parcelacij, zakoličb, 
objav v uradnem listu ter cenilnih poročil. 

402099 Drugi splošni material in storitve 10.042 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 4.575 € 

Opis podprograma 

V okviru področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave 
prostorskih aktov za območje Občine Lenart; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri 
pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev 
variantnih rešitev;  izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, 
informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju 
urejanja prostora. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi, 

• Zakon o financiranju občin, 

• Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 

• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, 

• Zakon o prostorskem načrtovanju, 

• Zakon o urejanju prostora, 

• Zakon o graditvi objektov, 

• Stanovanjski zakon. 

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v 
prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, 
predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del 
uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po 
posameznih območjih. 

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in 
sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi 
potrebami na območju Občine Lenart. 

401654 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 0 € 

420804 Načrti  in druga projektna dokumentacija 0 €  

401661 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 4.575 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je bila 19,10 %. Z državnim lokacijskim načrtom je bila pred izgradnjo 
avtoceste sprejeta trasa priključne ceste na avtocesto, ki poteka od izvoza v Lormanju proti 
severu in prečka mesto ob južnem robu naselja Ob gozdu, nato prečka Partizansko in Cmureško 
cesto ter se nadaljuje proti NPIC. Sprejeta trasa razdeli mesto in je za stanovalce nesprejemljiva 
in nezaželena. 

 

Občina Lenart je zaradi tega pristopila k pogajanjem z državnimi institucijami za prestavitev 
trase proti severu, izven mesta, zato je morala naročiti dokumentacijo, s katero dokazuje 
upravičenost takšne prestavitve. Izdelati je bilo potrebno študijo različnih variant, kjer so 
primerjali staro (veljavno), novo (predlagano) in še eno vmesno varianto in dokazovali 
ekonomsko, funkcionalno in prometno upravičenost variante, za katero se zavzemamo. Študija je 
bila predložena državnim institucijam, kjer je bila načeloma sprejeta, potrjuje jo še posebna 
komisija ocenjevalcev, sicer pa v osnutku OPN občina že umešča v prostor obvoznico po novi 
trasi. 
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420804 Načrti  in druga projektna dokumentacija 4.575 € 

1603 Komunalna dejavnost 451.442 € 

Opis glavnega programa 

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z 
vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje  opreme 
(parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev centrov (Lenart, Voličina, Zavrh), 
manjše komunalne ureditve. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju 
Občine Lenart, urejanje obeh pokopališč v občini, ter ureditev tržnice. 

16039001 Oskrba z vodo 145.259 € 

Opis podprograma 

Planirana finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in zamenjavi dotrajanih vodovodnih 
sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varovanju okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo. 

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti 
in se izvaja preko javnega podjetja Mariborski vodovod d.d.. 

401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema 93.385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki prikazujemo vse stroške povezane z vodovodom, kateri nimajo posebnega konta. 
Na tem kontu knjižimo tudi stroške, ki nastajajo v zvezi celotnim delovanjem vodovodnega 
sistema kot npr.: stroške sofinanciranja raziskav na vodnih črpališčih, zaščite vodnih virov, 
najemnine do sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, nabava vodovodnega materiala za 
manjša popravila cevovodov, priključkov ipd. 

40209900 manjša popravila na obstoječi  vodovodni mreži 18.629 € 

40229900 Izgradnja sekundarnih vodov 74.756 € 

401663 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 17.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena zamenjavi vodovoda in sanaciji vozišča po investiciji. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 17.030 € 

401672 Asfaltiranje po zamenjavi vodovoda v naselju Močna 330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To so odhodki, ki so bili zadržani za plačilo v proračunskem letu 2019 in so zapadli v plačilo v 
januarju 2020. 
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 330 € 

401675 Material za izgradnjo cevovodov 34.515 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke znaša 86,29 %. Na postavki se knjiži nabava vodovodnega materiala. 

402099 Drugi splošni material in storitve 34.515 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 55.903 € 

Opis podprograma 

Sredstva na podprogramu se zagotavljajo za izvajanje investicij na pokopališčih, za vzdrževanje 
pohodnih površin med grobovi, vzdrževanje mrliških vež ter hortikulturno urejanje pokopališč. 
Sredstva se zagotavljajo za pokopališči Voličina in Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah. 

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

Dolgoročni cilj sta primerno urejeni in dobro vzdrževani pokopališči v Lenartu in Voličini, ki 
bosta imeli vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je 
ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti. 

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

Letni izvedbeni cilj je bil urejanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vež skozi celo leto. 
Zastavljene cilje smo dosegli. 

4116137 Pokopališka dejavnost Voličina 22.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu vzdrževanja pokopališča Voličina, smo tudi sanirali streho na mrliški veži Voličina. 
Ostali del stroškov pa predstavlja vzdrževanje pokopališča, stroški odvoza odpadkov, el. 
energije, vode ter stroški poštnine za izdajo položnic (1 x na leto za najeme grobnih mest). 

40209911 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Voličina 22.760 € 

4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart 25.581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke znaša 99,15 %. Na postavki vzdrževanja so knjiženi stroški el. energije, 
odvoza odpadkov, vode, poštnine za izdajo položnic, stroški vzdrževanja pokopališča ter nabava 
rabljenega pometalnega stroja za režijski obrat. 
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40209909 Plačilo žarnih niš in okvirjev (pog.) 787 € 

40209910 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Lenart 24.794 € 

4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart 7.563 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču se je izdelal oporni zid in tlakovan plato za kesone. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.563 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 102.158 € 

Opis podprograma 

Na proračunski postavki Vzdrževanje javnih površin in centrov KS so knjiženi stroški najema 
WC kabin na javnih površinah, materialni stroški režijskega obrata, odvoz smeti iz javnih 
površin, nakup rož za javne površine, gorivo za stroje, ki se uporabljajo pri urejanju javnih 
površin, stroški vode in komunalnih storitev na javnih površinah, stroški vzdrževanja in 
popravila komunalnih strojev, plačila po podjemnih pogodbah, vzdrževanje avtobusnih 
postajališč, izgradnja betonske plošče pri igrišču za igrala v parku… 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon po gospodarskih javnih službah. 

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov, ter investicijska 
vlaganja v objekte. 

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

Letni cilj je zagotavljanje kakovost stanja in uporabe javnih površin ter zadovoljstvo občanov. 

Vsi zastavljeni letni izvedbeni cilji so bili uspešno doseženi. 

401667 Ukrepi za zelene ureditve mesta 6.496 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek predstavlja ureditev drevoreda na Mariborski cesti. V ceni je dobava, dostava in nadzor 
pri sajenju dreves. 

402099 Drugi splošni material in storitve 6.496 € 

401670 Ureditev platoja pred ZD Lenart 38.792 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu nadzidave Zdravstvenega doma Lenart smo uredili okolico, in sicer plato pred 
Zdravstvenim domov. Investicija je bila zaključena v letu 2019, vendar je situacija zapadla v 
plačilo v začetku leta 2020. 
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 38.792 € 

411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS 56.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu postavke se urejajo vse javne površine in centri KS. Gre za stroške vode, elektrike, 
stroški košnje ki ga opravljajo zunanji izvajalci, stroški deratizacije, najem stranišča ob jezeru 
Radehova in v parku, obrezovanje dreves, ter razni material in rastline za zasaditev gredic na 
javnih površinah. V sklopu postavke so nabavili talne plošče za igrala v parku. 

40209902 Vzdrževanje in ureditev javnih površin 42.201 € 

40220302 Voda in kom. storitve za javne površine 2.191 € 

40230101 Vzdrž. in popravila komunalnih strojev 3.600 € 

402902 Plačilo po podjemnih pogodbah 6.723 € 

42029901 Nakup opreme za čiščenje 2.157 € 

16039004 Praznično urejanje naselij 20.002 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve centrov (Lenart, Voličina, Zavrh). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja Zakon o gospodarskih javnih službah. 

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

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično 
vzdušje v centrih, ter menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami. 

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

Okrasiti ter čimbolj inovativno izboljševati vsako leto okrasitev  in uporabiti varčnejšo 
razsvetljavo, kar se kaže v videzu okrasitve. 

401610 Božično novoletna okrasitev centrov 20.002 € 

402999 Drugi operativni odhodki 20.002 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 128.120 € 

Opis podprograma 

Na postavki Ureditev Ovtarjev plac I. faza je knjižen strošek DIIP-a za projekt, ki se bo izvedel v 
letošnjem letu. Gre za ureditev tržnice v Lenartu. 

Na proračunski postavki Vzdrževanja tržnice je realizacija stroška odvoza smeti iz tržnice, ter 
okoljska dajatev. Strošek odvoza odpadkov se zaračunava najemnikom stojnic. 
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401649 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 38.544 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej fazi del Ovtarjevega placa smo izvedli novi oporni zid, ter ga podaljšali do novo izvedenih 
stopnic na avtobusno postajo. Odstranile so se stopnice iz glavne ceste v smeri Mercatorjeve 
ploščadi in odstranile stopnice iz ploščadi tržnice na spodnji nivo. Nova je razsvetljava z novimi 
lučmi. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 38.544 € 

401673 Polnilni postaji 18.167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavili smo dve polnilni postaji za polnjenje električnih avtomobilov. Lokacija v Lenartu je na 
parkirišču pri Gostilni 29, v Voličini pa pred Kulturnim domom. 

402200 Električna energija 177 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 17.990 € 

401674 Ureditev tržnice 29.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To so še vsi ostali stroški, ki so nastali pri urejanju klančine na tržnici. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 29.916 € 

401676 Ureditev nadstrešnice na tržnici 40.891 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na sam betonski oporni zid se je izvedel nadstrešek iz jekla in stekla , prav tako ograja. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.891 € 

4116139 Vzdrževanje tržnice 602 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 602 € 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 46.867 € 

Opis glavnega programa 

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Svojo 
stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. 
Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske 
zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot. Izvajale se bodo obveznosti na področju 
upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala 
naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja stanovanjske politike občine: 

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj 
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- zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za 
bivanje s pridobitvijo neprofitnih stanovanj, v kolikor so na voljo. 

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

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v stanovanja ter objekte, kjer so 
stanovanja locirana, jim zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-te, najemnikom pa 
zagotovimo osnovne pogoje za normalno bivanje, kar tudi dosegamo. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 46.867 € 

Opis podprograma 

Ključna naloga je vzdrževanje neprofitnih stanovanj, ki so v lasti občine. Stanovanjsko področje 
zajema tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot 
je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj in 
skrb za polno zasedenost stanovanj v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

- Zakon o javnih financah 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. 

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

Z investicijskim vzdrževanjem povečujemo vrednost stanovanj, zagotavlja se tudi boljša 
energetska učinkovitost objektov.  Dolgoročni cilj je ohranjanje vrednosti stanovanj in reševanje 
stanovanjske problematike na območju občine. 

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

Vzdrževanje stanovanj glede na letni program vzdrževanja ter s tem izboljšanje kakovosti 
bivanja. Kazalnik s katerim se meri doseganje zastavljenih ciljev je število obnovljenih 
stanovanj. 

401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine 46.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je bila 99,99 %. Gre za stroške vzdrževanj stanovanj ki so v naši lasti, stroške 
upravljavcev, ter stroške ogrevanja na naslovu Trg 9 in v Voličini (KD), kateri se razdelijo med 
stanovalce in se jim zaračuna k najemnini. Na dveh blokih se je opravila energetska sanacija, za 
katero smo poravnali naš delež. V dveh stanovanjih smo preuredili kopalnici, saj sta bile v zelo 
slabem stanju. 
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40229908 Upravljanje stanovanj 46.867 € 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 112.491 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) ter vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in njihovo razpolaganje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči, evidentiranje nepremičnin , 
gospodarjenje z zemljišči (odmera in prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Lenart) uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih 
zemljišč, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo 
povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom. 

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

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in 
letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so 
postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, 
zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 12.386 € 

401666 Ureditev pešpoti Dom starejših - Ul. ob gozdu 12.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med Domom starejših občanov Lenart in ulico Ob Gozdu je izvedena utrjena povezovalna 
pešpot v dolžini 580 metrov. Ob trasi je bilo porezano grmovje, položen je bil politlak, izvedeni 
izkopi zemljine, dobava in dovoz gramoza, narejenih 6 prečnih prepustov ter izdelava 200 
metrov plitvega jarka. 

420401 Novogradnje 12.386 € 

16069002 Nakup zemljišč 100.104 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se predvideva sredstva namenjena za nakupe in menjavo zemljišč, ki jih 
občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture in s tem povezano ureditvijo 
premoženjskopravnih stanj, oziroma za uskladitev zemljiškoknjižnih stanj in ureditve evidenc z 
zemljiškem katastru. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in na njegovi podlagi 
sprejeti podzakonski akti 

- Stvarnopravni zakonik 

- Obligacijski zakonik 

- Zakon o zemljiški knjigi 
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- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči 

- Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart 

- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti. 

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih nakupov zemljišč, ki jih 
občina potrebuje za realizacijo zastavljenih projektov in svoj razvoj. Cilj je tudi urediti 
zemljiškoknjižno stanje kategoriziranih cest, ter drugih objektov, ki so del GJI. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč 
v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart. 

401605 Odkupi zemljišč 

 100.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so knjiženi stroški odkupa zemljišč za dosego javnih koristi, ureditev mej in 
parcelacije, geodetske storitve, cenitve parcel, odškodnine, plačilo davka na promet z 
nepremičninami…  

Največji delež stroškov predstavlja nakup zemljišča pri OŠ Lenart, za potrebe dozidave objekta k 
OŠ. 

420600 Nakup zemljišč 100.104 € 

1702 Primarno zdravstvo 6.710 € 

Opis glavnega programa 

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge 
pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina. Občina Lenart je kot 
soustanoviteljica za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni 
zavod Zdravstveni dom Lenart. Skladno z veljavno zakonodajo Občina Lenart  kot ustanovitelj 
javnega zdravstvenega zavoda, zagotavlja tudi sredstva za investicije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dostopnost in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je bil nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart. 
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17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 6.710 € 

Opis podprograma 

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Zdravstveni dom Lenart. V skladu z 
zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: 

zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, 
zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, ortodontska 
ambulanta, RTG skeleta, patronažno varstvo, klinična psihologija, laboratorijsko in drugo 
diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Od leta 2019 pa se v novem prizidku ZD Lenart 
izvajo tudi preventivni programi.  

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot 
ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. 

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 

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, 
nakup opreme. 

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

Izvedba investicije "Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart" in črpanje sredstev 
Ministrstva za zdravje ter sredstev evropske kohezijske politike.  

Kazalnik s katerimi se meri zastavljeni cilj je uspešna izvedba načrtovane investicije. Investicija 
je bila uspešno zaključena. 

401712 Izdelava dokumentacije - obračunavanje stroš. ZD - svetniška zahteva 6.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je bila 100 %. Knjižen je strošek izdelave, pregleda in ocene možnih 
načinov obračuna stroškov poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Lenart, v okviru 
zakonskih normativov v treh različnih izvedbah: 

- stroškovnik glede na kvadraturo, 

- stroškovnik glede na kvadraturo, upoštevajoč korekcijske faktorje, 

- stroškovnik, kjer so vsi obratovalni stroški vključeni v ceno najema. 

402099 Drugi splošni material in storitve 6.710 € 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 76.126 € 

Opis glavnega programa 

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanje prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne službe. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in na področju 
plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti in izboljševanje 
zdravstvenega varstva za občane brez lastnih dohodkov oziroma sredstev. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poravnava vseh obveznosti. Zastavljene cilje smo dosegli. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 66.165 € 

Opis podprograma 

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je 
zakonska obveznost občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. 

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je 
plačevanje mesečnega prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V 
skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so do 
kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova, ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na 

območju občine. 

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

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti občine, kar pomeni redno mesečno plačevanje prispevkov 
za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 

 66.165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,50 %. Gre za stroške plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za osebe, ki nimajo možnosti drugega zavarovanja. 

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo 
občine 66.165 € 

17079002 Mrliško ogledna služba 9.961 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za svoje pokojne občane zagotoviti mrliško ogledno 
službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij ter stroške tehnične 
pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na 
obdukcijo, ki jih izvede koncesionar Almaja d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven 
Občine Lenart, to storitev izvedejo drugi pooblaščeni izvajalci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,  Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliško pregledne službe in izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. . Sredstva so namenjena za kritje 
stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcij, kritje stroškov odvoza umrlih 
oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. 

Zastavljeni cilji se merijo z zagotavljanjem sredstev za plačilo zakonsko določenih obveznosti. 
Cilje smo uspešno izpolnili. 

401701 Mrliško ogledna služba 9.961 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je bila 83,01 %. Postavka zajema stroške mrliških pregledov, prevozov umrlih in 
obdukcij, ki jih na podlagi zakonodaje krije Občina. 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve9.961 €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 34.651 € 

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične 
kulturne dediščine (spomeniki, kapele). Zagotoviti sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo 
nepremične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj ohranjanje in obogatitev kulturne dediščine. 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 34.651 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma. 

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje čim več kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje 
v podobo občine. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih in na 
novo postavljenih kulturnih spomenikov. 

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

Objekt je bil na zunaj v slabem stanju, zato smo se odločili za obnovo objekta. Dela so zajemala 
delno odbitje stare fasade, v delih kjer je bila še ustrezna pa njeno utrditev. Obnovili smo vsa 
kleparska dela z obrobami vencev, žlebovi, odtočnimi cevmi in zaprli napušče v katerih so se 
pred obnovo zadrževali golobi. V objektu so štiri neprofitna stanovanja v lasti Občine Lenart. 
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401892 Obnova fasade na objektu Sp. Voličina 77 34.651 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 34.651 € 

1803 Programi v kulturi 196.277 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo 
in druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 113.177 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za redno dejavnost knjižnice, materialne stroške knjižnice, 
investicijsko vzdrževanje knjižnice in nakup knjižničnega gradiva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za knjižnico, še bolj približati knjižnično dejavnost 
uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje knjižnice v Lenartu. Cilj je, da se uporabnikom 
zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev. 
Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih 
mesečnih nakazil na podlagi pogodbe. 
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401812 Knjižnica Lenart - plače 

 85.481 € 

413300 Tekoči transferi  v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 70.094 € 

413301 Tekoči transferi  v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
 15.387 € 

401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški 

 12.580 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve12.580 € 

401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig 

 15.116 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve15.116 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 22.039 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lenartu in sofinanciranje programov domačih 
društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih društev, je sredstva prejelo devet društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

- Zakon o društvih, 

- Zakon o prostovoljstvu, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih je Občina Lenart sofinancirala iz občinskega proračuna. 

- Pogodba z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart. 

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske 
kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega 
časa. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na 
pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih 
programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2020: 
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V letu 2020 smo na podlagi Pogodbe sofinancirali delovanje Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, Območno izpostavo Lenart in na podlagi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih je Občina Lenart sofinancirala iz 
občinskega proračuna. Deset društev je izpolnjevalo pogoje razpisa in so prejela sredstva v 
skupni višini 16.809,45 €. 

401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis) 16.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  tem programu se načrtujejo sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programov ljubiteljskih 
kulturnih društev, ki delujejo na območju občine Lenart in imajo tukaj sedež. Sredstva se 
dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede enkrat letno. 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.809 € 

401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje 5.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – sofinanciranje so zajeti stroški sofinanciranja 
programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na podlagi pogodbe. 

413200 Tekoči transferi  v javne sklade 5.230 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 61.060 € 

Opis podprograma 

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije na področju kulture in drugi 
programi v kulturi ter investicijsko vzdrževanje na področju kulture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

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

Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh. Kazalniki: redno 
vzdrževani kulturni objekti. 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem. Skrbimo za tekoče in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov. Občina Lenart ima tri Kulturne domove, Center 
slovenskih goric, ter Knjižnico Lenart. Na postavkah tekočega vzdrževanja so zajeti stroški vode, 
elektrike, ogrevanja, odvoza odpadkov, čiščenja, razna vzdrževalna dela, stroški servisa pregleda 
gasilnih aparatov, ter stroški varovanja. 
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401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov  

 25.831 € 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 25.831 € 

401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela 2.000 € 

432300 Investicijski transferi  javnim zavodom 2.000 € 

401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart 14.818 € 

402099 Drugi splošni material in storitve 3.043 € 

402200 Električna energija 3.903 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.766 € 

402204 Odvoz smeti  342 € 

402205 Telefon, teleks, faks,  elektronska pošta 636 € 

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 3.129 € 

401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG 18.411 € 

402001 Čistilni  material in storitve 3.739 € 

402200 Električna energija 1.972 € 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.095 € 

402205 Telefon, teleks, faks,  elektronska pošta 780 € 

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 4.826 € 

1804 Podpora posebnim skupinam 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Občina Lenart s podporo ostalim društvom, ki ne sodijo v kategorijo športa ali kulture, želi 
spodbujati tudi ostale dejavnosti, ki niso nič manj pomembne za kraj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbujanje in ohranjanje družabnega življenja, ustvarjanja ter sodelovanja 
občank in občanov na različnih področjih družabnega življenja. 

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

Omogočanje aktivnega delovanja in ohranjanja tradicij na družbenem in gospodarskem področju 
ter razvoju Občine Lenart. 
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18049004 Programi drugih posebnih skupin 10.000 € 

Opis podprograma 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Lenart je bil tudi v 
letu 2019 izveden na podlagi Pravilnika. Po tem razpisu smo sofinancirali dejavnost društev iz 
naslednjih področij: 

A. kmetijstva, razvoja podeželja in s tem povezanih dejavnosti; 

B. turizma in s tem povezanih dejavnosti; 

C. dejavnosti otrok in mladine; 

D. sociale, športa in kulturnih dejavnosti društev upokojencev,  dejavnosti območnega 
združenja veteranov vojne in društva izgnancev; 

E. ostala društva, katerih dejavnost je v javnem interesu Občine Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju raznih društev v Občini Lenart. 

401872 Sofinanciranje programov - ostala društva 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva je prejelo osemnajst društev, katera so izpolnjevala pogoje razpisa. 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 10.000 € 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 162.849 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 
mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Glavni izvedbeni cilj izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

18059001 Programi športa 162.849 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške plače za upravitelja športne dvorane Lenart v celoti in del za športno 
dvorano v Voličini, sofinanciranje programov športa, vzdrževanje ter obratovalne stroške vseh 
športnih objektov in površin, ter investicijsko vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju športnih društev. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni. Program pokriva stroške upraviteljev športne dvorane v 
Lenartu in Voličini, vzdrževanje športnih objektov, ter obratovalne stroške za objekte, stroške 
čiščenja, ter investicijska vzdrževanja za športne objekte. 

401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart 17.917 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 17.917 € 

401804 Sofinanciranje programov športa (razpis) 

 29.060 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 29.060 € 

401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah 944 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 944 € 

401806 Vzdrževanje  Polene 54.089 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spomladi 2020 se je na Športno rekreacijskem centru Polena v Lenartu namestilo šest fitnes 
naprav za fizično razgibavanje telesa (potisk s prsi in poteg na prsi, upogib trupa pod naklonom, 
potisk z nogami, gugalnica, multifunkcijske palice in veslač). Predhodno je bilo potrebno izvesti 
ustrezen izkop in betonske temelje na katere so se  fitnes naprave montirale. Podlaga fitnes 
naprav je iz gumijaste podlage zelene barve, ki je prijetna in preprečuje morebitne poškodbe 
uporabnikov fitnes naprav. 

Vrednost investicije v fitnes naprave je znašala 14.619,43 EUR. 

 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 54.089 € 
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4018101 Otroška igrala - park Lenart 19.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V parku Lenart smo nabavili nova igrala, saj so stara bila že uničena in dotrajana in s tem 
nevarna za uporabo. 
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420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 19.210 € 

401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje) 8.078 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve8.078 €  

401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart 9.930 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve9.930 €  

401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice 7.155 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve7.155 €  

401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina 6.441 € 

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 6.441 € 

401899 Inv. vzdrževanje športne dvorane Lenart 10.026 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 smo za investicijsko vzdrževanje športne dvorane Lenart namenili 10.000,00 €. 
Nabavili smo senčila za okna na športni dvorani Lenart in prebrusili ter polakirali parket v 
pisarni, ki je bil že močno obrabljen. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.026 € 

18059002 Programi za mladino 0 € 

401881 Mladinski svet 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 se sredstva niso koristila, saj so žal zaradi izbruha epidemije bila druženja in 
srečevanja večji del leta prepovedana. 

402099 Drugi splošni material in storitve 0 €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.652.304 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje 
predšolske dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v 
osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok. 
Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duševnih sposobnosti. Zakonska dolžnost lokalne skupnosti pa je, da zagotavlja pogoje in 
sredstva za dejavnost predšolske vzgoje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja 
Občine Lenart ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in 
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vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. 
Dolgoročni cilj je bil dosežen. 

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. 

Občina Lenart je dosegla zastavljene cilje, saj je v proračunu zagotavljala dovolj finančnih 
sredstev in s tem omogočila izvedbo načrtovanih programov. 

19029001 Vrtci 1.652.304 € 

Opis podprograma 

Na področju predšolske vzgoje smo v letu 2020 s financiranjem iz občinskega proračuna 
zagotavljali vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev 
predšolske vzgoje. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za 
sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim 
prebivališčem v Občini Lenart. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši 
imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za 
dohodnino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih, 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen prog. v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti 
lokalnih skupnosti, zagotavljanje in širitev mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo 
kakovostnih programov in poslovalnim časom, prilagojenim potrebam zaposlenih staršev, 
zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, slediti dolgoročnemu cilju države, da bo v vrtce 
vključenih 90% vseh predšolskih otrok, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za prostor in 
opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo, zagotoviti zaposlenost v vrtcih v skladu s standardi in 
normativi, ostati prijazni do mladih družin in zato zagotavljati staršem dodatne popuste in 
olajšave pri izračunu znižanega plačila vrtca (poletne rezervacije, dodatno znižanje v primeru 
daljše bolezenske odsotnosti otroka). 

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

Letni izvedbeni cilj je vključitev čim več otrok v eno od oblik izven družinske oblike vzgoje, 
zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da 
razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih 
starostnih obdobij. 

Zastavljeni cilji se merijo z zagotavljanjem zadostnih sredstev v proračunu ter doseganjem 
standardov in normativov za predšolsko vzgojo. Cilj je zagotoviti prosta mesta za vse vpisane 
otroke iz naše občine. Cilji so bili doseženi. 
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401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene 919.760 € 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev919.760 €  

401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene 252.027 € 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev252.027 €  

401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart 

 18.202 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe vrtca Lenart smo nabavili pomivalni stroj, izvedli investicijsko vzdrževalna dela, 
poravnali strošek elektro del ki so bila izvedena že v letu 2019, ter sanacija vlage zaradi izliva 
vode. 

432300 Investicijski transferi  javnim zavodom 18.202 € 

4019031 Vrtec Lenart - projekt Migaj, gibaj in uživaj 4.121 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Lenart je za omenjen projekt nakazala sredstva OŠ Lenart, katera pa bodo vrnjena v 
občinski proračun, ko bo OŠ Lenart prejela sredstva za projekt. 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve4.121 €  

401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina 

 2.000 € 

432300 Investicijski transferi  javnim zavodom 2.000 € 

401905 Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev 

 162.038 € 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev162.038 €  

401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema 294.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je knjižen strošek plačila stavbne pravice za leto 2020. 
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413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve294.156 
€ 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 257.559 € 

Opis glavnega programa 

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih 
šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se mora 
učenkam in učencem omogočiti osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje 
sprejetega nacionalnega kurikuluma in nadaljevanje uvajanja novosti, ki jih prinaša program 
devetletne osnovne šole. Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so: 

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje 
obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, 

- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol, 

- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, 

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s 
posebnimi potrebami, drugi). 

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

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi, saj je Občina izpolnila svoje obveznosti do obeh osnovnih 
šol, OŠ Lenart in OŠ Voličina in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja 
javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za 
uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme 
in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo 
dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno 
poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. 

19039001 Osnovno šolstvo 255.647 € 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so nastali stroški na podlagi zakonsko določenih obveznosti 
pokrivanja materialnih stroškov obeh šol, stroški za delno pokrivanje nadstandardnih programov, 
ter sredstva za zavarovalne premije zgradb in opreme za šole in vrtce. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- odloki o ustanovitvi osnovnih šol, 

- pogodbe o financiranju osnovnih šol, 

- Pravilnik o normativih za osnovne šole, 

- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi 
potrebami v Občini Lenart. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega 
prostora in gospodarno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah novim 
izobraževalnim programom in novim oblikam dela. 

Občina Lenart spodbuja in bo spodbujala izvedbo številnih projektov s strani osnovnih šol, ter 
zagotavljala sredstva za nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih jezikov, računalništva ter 
varstva vozačev. 

Dolgoročni cilj je dograditev prostorov v OŠ Lenart, saj zaradi vsakoletnega povečanja št. 
razredov, primanjkuje prostor. Prav tako si prizadevamo, da osnovnošolko izobraževanje na vseh 
treh stopnjah šolanja v OŠ Lenart poteka na isti lokaciji.  

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev: 

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, 

- obnovljene in vzdrževane površine v m2. 

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

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za 
nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje, 

šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s 
ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj, 

v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si 
prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh, 

sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj, ter tekmovanj učencev v znanju. 

 

Kazalniki s katerimi smo merili zastavljene cilje: 

Št. otrok ki se udeležuje tekmovanj in doseženi rezultati, 

obseg investicijskega vzdrževanja, 

zagotavljanje sredstev za pokritje materialnih stroškov glede na upravičenost. 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 
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401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart 

 101.200 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve101.200 
€ 

401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina 

 62.392 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve62.392 € 

401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart 836 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 836 € 

401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina 

 836 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 836 € 

401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart 3.012 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve3.012 €  

401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina 3.012 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve3.012 €  

401915 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Lenart 1.634 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve1.634 €  

401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina 1.634 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve1.634 €  

401921 Računalniško opremljanje učilnic -  OŠ Lenart 500 € 

432300 Investicijski transferi  javnim zavodom 500 € 

401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina 500 € 

432300 Investicijski transferi  javnim zavodom 500 € 

401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart 41.869 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu investicijskega vzdrževanja smo sanirali sanitarije v OŠ Lenart, nabavili garderobne 
omarice, nekaj miz in stolov ter zamrzovalno in hladilno omaro. 
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420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 41.869 € 

401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedel se je nakup računalniške opreme v projektu SIO-2020, ki je delno sofinanciran tudi iz 
proračuna občine, prepleskale so se 4 učilnice in dve pisarni ter hodnik v mansardi šole. Prav 
tako se je izvedla sanacija parketa v 4 učilnicah, tajništvu in pisarni ravnatelja ter izvedla 
zamenjava razsvetljave v eni učilnici z nekaterimi manjšimi električarskimi deli. 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.000 € 

401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI 17.044 € 

402504 Zavarovalne premije za objekte 17.044 € 

401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart 1.900 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve1.900 €  

401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina 1.900 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve1.900 €  

401950 Dozidava OŠ Lenart 5.377 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je knjižen strošek izdelave idejne zasnove dograditve objekta k OŠ Lenart. Idejno 
zasnovo je izdelal Črtomir Čuček. 

420804 Načrti  in druga projektna dokumentacija 5.377 € 

19039002 Glasbeno šolstvo 1.912 € 

Opis podprograma 

Na proračunski postavki je knjižen strošek sofinanciranja glasbeno baletne šole, Zavoda Antona 
Martina Slomška, ter Zasebne glasbene šole v Samostanu Sv. Petra in Pavla, ter nujna 
vzdrževalna dela v objektu glasbene šole Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o glasbenih šolah, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja. 

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

V naslednjih obdobjih želimo ohranjati optimalne prostorske pogoje za izvedbo vzgojno - 
izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole in 
zasebne glasbene šole. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti 
želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in drugih posameznikov v glasbeno šolstvo. 

401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole 1.912 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve1.912 €  

1906 Pomoči šolajočim 136.331 € 

Opis glavnega programa 

Občina Lenart skladno z 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. 
Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki je razširila pravico do brezplačnih 
prevozov tudi na razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi 
potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od 
šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 

Šolam, ki imajo učence vozače, Občina Lenart financira varstvo učencev pred poukom in po 
njem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se 
navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti prevoze vsem upravičencem. Cilj je bil v celoti dosežen. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 136.331 € 

Opis podprograma 

Na proračunskih postavkah je realizacija stroška regresiranje avtobusnih prevozov otrok na 
podlagi Zakona o osnovni šoli in regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami 
na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o osnovni šoli. 

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več, pa 
tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za katere 
pristojni organ ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost. 

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

V okviru tega programa bomo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v osnovno 
šolo. 
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401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo 122.419 € 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 122.419 € 

401926 Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami 13.912 € 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 13.912 € 

2002 Varstvo otrok in družine 7.794 € 

Opis glavnega programa 

V okvir tega programa  sodijo  socialno varstveni  programi za pomoč skupinam občank in 
občanov. Iz proračuna se izplača enkratna pomoč staršem ob rojstvu otroka, če imata eden od 
staršev in novorojenec na dan otrokovega rojstva stalno prebivališče v Občini Lenart. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči mladi generaciji ob ustvarjanju družine. 

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

Pomoč družinam ob rojstvu otroka. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.794 € 

Opis podprograma 

V okviru navedenega podprograma so sredstva za  dodeljevanja finančnih vzpodbud staršem 
novorojenčkov v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini 
Lenart. Denarna pomoč znaša 150 €.  Na postavki je knjižen tudi strošek voščilnic, katero starši 
prejmejo ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. 

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

Letni izvedbeni cilj je finančna pomoč in vzpodbuda ob rojstvu otroka. V letu 2020 smo izplačali 
51 vzpodbud staršem novorojenčkov. 

402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 7.794 € 

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.794 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 429.022 € 

Opis glavnega programa 

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga 
Zakon  o  socialnem  varstvu:  financiranje  družinskih pomočnikov, (do)plačevanje storitev v 
zavodih  za  odrasle  (domovi  za  starejše  občane,  splošni  ter  posebni  socialni  zavodi), 
subvencioniranje  storitev  pomoči  družini  na  domu,  izredne  denarne  pomoči,  subvencije 
stanarin  itd.    Nadalje  sodijo  v  ta  sklop tudi  programi,  ki  z  razvijanjem  preventivnih  oblik  
in metod dela nudijo občanom Občine Lenart individualno obravnavo in pomoč pri razrešitvi 
njihovih problemov, zato so v občini prepoznavni kot pomembni in koristni za izvajanje 
(preventivni programi za mlade in mladostnike, ki jih izvajajo Svetovalni center za otroke, 
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mladostnike in starše Maribor, centri za socialno delo, vse vrste finančnih pomoči občanom s 
stalnim prebivališčem v Občini Lenart). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne 
vključenosti starejšim osebam, osebam s posebnimi potrebami, finančna podpora občanom z 
nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega 
varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je 
vplivati na zviševanje kvalitete življenja in zagotavljanje socialno varstvene storitve za ranljive 
skupine prebivalstva. 

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

Na  letni  ravni  smo  v  okviru  razpoložljivih  proračunskih  virov  realizirali  vse  zastavljene 
dolgoročne cilje in zagotovili stabilno financiranje preventivnih in ostalih socialnovarstvenih 
programov. 

20049001 Centri za socialno delo 7.697 € 

Opis podprograma 

Z  razvijanjem  raznih  preventivnih  oblik  in  metod  dela,  ki  nudijo  občanom  individualno 
obravnavo, zagotavlja proračun občine programe otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki 
jih izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, sofinanciranje zavetišča za 
brezdomce, krizni center, ter pokritje materialnih stroškov Centra za socialno delo Maribor, 
enota Lenart. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu., Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Izboljšanje kakovosti življenja otrokom, mladostnikom in družinam. Namen je pomagati s 
strokovnim pristopom družinam, ki se ne znajdejo v življenju. Bodisi zaradi socialne stiske 
bodisi zaradi razmer v družinah. 

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

Zagotavljanje sredstev za izvedbo posameznih preventivnih in podpornih programov. Cilj je 
pomagati čim večjemu številu otrok, mladostnikom in družinam. Kazalniki so število družin oz. 
število posameznikov vključenih v programe. Program neposredno dviguje kvaliteto življenja v 
lokalni skupnosti in s tem so cilji doseženi. 
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402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 3.000 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve3.000 €  

402020 Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni center za mlade, 
varna hiša) 4.517 € 

413302 Tekoči transferi  v javne zavode - za izdatke za blago in storitve4.517 €  

402023 Delo v splošno korist 180 € 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 180 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 49.405 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za izvajanje zakonske naloge 
družinskega pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika ob izpolnjevanju predpisanih 
pogojev ter financiranje plač s prispevki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

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

Omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo 
različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v 
družbo. 

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

Cilj je zagotoviti pomoč tistim, ki želijo ostati v svojem domačem okolju in so izpolnjeni vsi 
potrebni pogoji. Kazalec je število uporabnikov. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani. 

402009 Pravica družinskega pomočnika 

 49.405 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 smo izplačevali delno plačilo za izgubljeni dohodek šestim družinskim 
pomočnikom. Zaradi spremembe zakona in možnosti upravičencev do osebne asistence, se je  
število družinskih pomočnikov v drugi polovici leta zmanjševalo. Konec leta sta bila samo še 
dva upravičenca, ki sta prejemala sredstva iz občinskega proračuna. 

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 49.405 € 

20049003 Socialno varstvo starejših 308.131 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Občini Lenart nuditi starejšim ljudem 
čim bolj umirjeno, a tudi aktivno in varno starost. Zato v okviru proračunskih sredstev 
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zagotavljamo sofinanciranje programa Pomoč družini na domu, stroškov storitev v domovih za 
starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupinah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu, 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

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

- omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in 
njihovo vključevanje v družbo, 

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom 
in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev vsem uporabnikom, ki sami ne 
zmorejo plačevati stroškov oskrbe glede na njihove dohodke. Kazalnik za dosego ciljev je število 
uporabnikov in zagotovitev sredstev v proračunu. Cilje smo uspešno dosegali. 

402001 Regresiranje domskega varstva 213.305 € 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 213.305 € 

402003 Pomoč na domu - Dom Danice Vogrinec Maribor 94.826 € 

41330001 Stroški dela,strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 94.826 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 57.665 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse 
oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki kot so subvencije stanarin, 
izredne denarne pomoči, ter plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  

• Stanovanjski zakon  

• Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 

in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

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

Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom Občine Lenart preko zagotavljanja 
različnih vrst denarnih pomoči. Občanom pomagamo s subvencijo neprofitne in tržne najemnine, 
enkratnimi denarnimi pomočmi, ter plačila pogrebnih stroškov nepreskrbljenih. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih 
občanov in občank. 

402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 1.074 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih je realizacija stroška za 
plačilo pogrebnih stroškov  za umrle osebe, ki niso imele denarnih sredstev in svojcev. 
Zagotavljajo se sredstva za plačilo le nujno potrebnih pogrebnih stroškov. 

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti  1 .074 € 

402008 Subvencije stanovanjskih najemnin 

 50.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Subvencije stanovanjskih najemnin je realizacija stroška subvencij 
neprofitnih in tržnih najemnin. Ministrstvo za infrastrukturo nam povrne 1 izplačanih tržnih 
subvencij. 

411920 Subvencioniranje stanarin 50.675 € 

402022 Enkratne izredne denarne pomoči 5.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Lenart je v letu 2012 sprejela Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih 
pomoči, ki določa upravičence, kriterije in postopek dodeljevanja ter izplačevanja enkratnih 
izrednih denarnih pomoči. Izvajanje tega ukrepa je na podlagi Pravilnika prepuščena Komisiji, ki 
jo župan imenuje s posebnim sklepom.  Komisija je tri članska, sestavljena iz predstavnika 
občinskega sveta, predstavnika Centra za socialno delo Lenart in enega predstavnika javnosti. 
Članstvo in delo v Komisiji je častno. Pomoč je namenjena za: 

? kurjavo, 

? ureditev minimalnih standardov bivanja, 

? kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z 
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz drugih virov državnega ali 
občinskega proračuna, 

? odprave posledic elementarne nesreče (požar,…). 

 

Kupila so se drva v višini 336,00 eur za Peklar Stanislava, Sp. Partinje. Izvedlo se je rušenje 
dotrajanega objekta Fras Milanu, Lormanje (potek kolesarske poti). 
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411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti  5 .916 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 6.125 € 

Opis podprograma 

Na področju socialnega varstva smo različnim nevladnim organizacijam pomagali s 
sofinanciranjem. S tem so nevladne organizacije lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale 
vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu, 

- Zakon o rdečem križu, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, 

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

Dolgoročni cilj je bil tako kot pretekla leta uspešno dosežen z nadaljnjim razvojem nevladnih 
organizacij in zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje programov Medobčinskega društva 
invalidov Lenart in programa Rdečega križa, kar smo naredili in dosegli zastavljene cilje. 

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

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju Občine Lenart. Letni cilji 
so bili doseženi. 

402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart 1.400 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.400 € 

402013 Rdeči križ in Karitas 4.725 € 

412000 Tekoči transferi  neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.725 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 532.521 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z 
javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih 
sredstev za poplačilo obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Plačilo obveznosti v skladu s pogodbami in odplačilnimi načrti. Do zamud pri plačilu v letu 2019 
ni prišlo, s tem so bili zastavljeni cilji doseženi. 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 532.521 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — 
domače zadolževanje: 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 financiranju občin  

- Zakon o javnih financah 

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin  

- Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2019 

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače 
zadolževanje), in sicer odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. 

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije 
projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo 
financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga. 

Kazalnik: zamude pri plačilu obresti 

Odplačilo obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi 
amortizacijskimi načrti. 

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

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta 
razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani. 

Kazalnik: zamude pri plačilu obresti 

Cilj pravočasno plačilo obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse 
obveznosti so bile poravnane pravočasno. 
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402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029 101.159 € 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.159 € 

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti
 100.000 € 

402212 BKS 51000996/16, 2016-2029 164.167 € 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 14.167 € 

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti
 150.000 € 

402213 BKS 51001031/51, 2016-2029 174.608 € 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 10.608 € 

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti
 164.000 € 

402214 MGRT 2016 25.834 € 

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti  25.834 € 

402215 Kredit SID Banka 51.960 € 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 5.863 € 

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti
 46.098 € 

402216 MGRT 2018 14.794 € 

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti  14.794 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 
v primerih nesreč 109.428 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva občinske rezerve za primere naravnih 
nesreč. Občina si prizadeva opozarjati na preventivno delovanje prebivalcev (posegi v prostor), 
da ne bi prihajalo do nevarnosti ob poplavah, močnih neurjih, plazovih itd. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne 
nesreče na območju občine Lenart, skladno z Zakonom o javnih financah. 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 109.428 € 

Opis podprograma 

Sredstva so se namenila za sanacijo cest po neurjih. V letu 2020 smo imeli tudi velike izdatke za 
nabavo zaščitnih mask in razkužil zaradi izbruha epidemije corona virusa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče 109.428 € 

409100 Proračunska rezerva 109.428 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis glavnega programa 

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 preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev 
na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na 
proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje 
možnih situacij na posameznih področjih. 

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

V proračun smo lahko vključili vse nepredvidene in nujne stroške z razporeditvijo splošne 
proračunske rezerve. 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis podprograma 

Sredstva so se porabila za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni 
namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja 
posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. 

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.  

Glede na realizacijo je bil cilj  dosežen. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih 
pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini. 

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. 

402301 Splošna proračunska rezervacija 

 0 € 

409000 Splošna proračunska rezervacija 0 €  

41 REŽIJSKI OBRAT 9 3 . 2 8 7  €  

0603 Dejavnost občinske uprave 91.720 € 

06039001 Administracija občinske uprave 91.720 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje režijskega obrata, to so sredstva za plače in druge 
prejemke zaposlenih, povračila, prispevke in davke iz naslova plač. 

V režijskem obratu so zaposlene štiri osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, 
Zakon o delovnih razmerjih. 

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

Zagotavljanje sredstev za delo režijskega obrata. 

410601 Plače 91.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so knjižene plače, prispevki, povračila stroškov, regres za letni dopust ter ostale 
dajatve zaposlenih v režijskem obratu. 
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400000 Osnovne plače 56.453 € 

400001 Splošni dodatki 9.839 € 

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.356 € 

400100 Regres za letni dopust 4.605 € 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.909 € 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.110 € 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.961 € 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 4.419 € 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 357 € 

401200 Prispevek za zaposlovanje 54 € 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 67 € 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 1.591 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 1.566 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 1.566 € 

Opis podprograma 

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti vključuje sredstva za lokalne zaposlitvene 
programe - javna dela. Proračunska sredstva so namenjena za aktiviranje brezposelnih oseb, 
njihovo socializacijo, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter za spodbujanje razvoja novih 
delovnih mest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju trga dela. 

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

S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k 
aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter 
k spodbujanju razvoja novih delovnih mest. 

411001 Javna dela 1.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira delež stroškov javnih del, ki zajemajo del plače, regresa in prispevkov od 
plač za javne delavce, ki izvajajo javna dela za potrebe občine in drugih javnih služb, za katere 
se predhodno na kolegiju županov ugotovi javni interes občin na območju UE Lenart – občine si 
stroške razdelijo po ključu števila prebivalcev. V letu 2020 smo sofinancirali  javna dela v CSD 
Maribor (Enota Lenart). 
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41330201 Sofinanciranje JD - drugi 1.566 € 

50 KRAJEVNA SKUPNOST LENART 1 3 . 4 8 5  €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 13.485 € 

Opis glavnega programa 

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov krajevnih skupnosti in financiranje 
pogojev za njihovo delovanje. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske 
uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v krajevnih 
skupnostih in občini kot celoti. Spremljanje 

in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS  in 
nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko 
konstruktivno vplivajo na izboljšanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj 
zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da 
se krajevni skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti 
oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni  krajevni 
skupnosti. 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.485 € 

Opis podprograma 

Krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih 
organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno 
uresničujejo interese. Pri tem se povezujejo z občino, njihovimi strokovnimi službami in drugimi 
organi in organizacijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik Občinskega sveta Občine Lenart. 

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

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev 
čim boljšega sodelovanje med njimi in  službami Občine Lenart. Eden ključnih ciljev je tudi 
povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju posameznega KS-a v smislu 
nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave. 

500607 Stroški delovanja KS Lenart 13.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je realizacija sejnin. Iz konta Rekonstrukcije in adaptacije je KS Lenart večina 
sredstev namenil za nabavo igral v parku. 
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402009 Izdatki za reprezentanco 1.149 € 

402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 1.729 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.607 € 

51 KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 4 . 1 4 1  €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 4.141 € 

Opis glavnega programa 

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov krajevnih skupnosti in financiranje 
pogojev za njihovo delovanje. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske 
uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v krajevnih 
skupnostih in občini kot celoti. Spremljanje 

in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS  in 
nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko 
konstruktivno vplivajo na izboljšanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj 
zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da 
se krajevni skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti 
oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni  krajevni 
skupnosti. 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.141 € 

Opis podprograma 

Krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih 
organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno 
uresničujejo interese. Pri tem se povezujejo z občino, njihovimi strokovnimi službami in drugimi 
organi in organizacijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik Občinskega sveta Občine Lenart. 

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

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev 
čim boljšega sodelovanje med njimi in  službami Občine Lenart. Eden ključnih ciljev je tudi 
povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju posameznega KS-a v smislu 
nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave. 

510606 Stroški delovanja KS Voličina 4.141 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je realizacija sejnin. Iz konta Rekonstrukcije in adaptacije je KS Voličina namenila 
1.000 € za igrala v parku, ter nekaj manjših izdatkov. 
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402009 Izdatki za reprezentanco 511 € 

402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 1.955 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.675 € 



OBČINA LENART  

 99 

 

III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

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

 

 

OB058-20-0003 Obnova sanitarij Nikova 9 (tri nad., 6 x WC) 11.871 € 

400635 Obnova sanitarij Nikova 9 (tri nad., 6 x WC) 11.871 € 

PV00 Lastna sredstva 11.871 € 

 

V poslovni stavbi na Nikovi 9 smo obnovili v treh nadstropjih 6 sanitarij.  
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029003 Zemljiške operacije  

 

 

OB058-16-0025 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 15.463 € 

401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 15.463 € 

PV00 Lastna sredstva 15.463 € 

 

Namakalni sistema Selce v Slovenskih goricah je namenjen za vzpostavitev boljših pridelovalnih 
razmer za kmetijsko pridelavo na obdelovalnih površinah. 

Sistem vključuje 81,96 ha namakalnih površin, katerih namakanje je razdeljeno glede na potrebe po 
namakanju. Za potrebne količine vode se bo izkoriščalo zbrano vodo v akumulaciji in iz vrtine za 
zajem podzemne vode. 

Cevovod poteka po parcelah, ki se bodo namakale. Črpalke izvedene v kontejnerju ob zalogovniku 
vode bodo zagotavljale potrebno količino in pritisk v cevovodu pri posameznih uporabnikih. 
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13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

 

OB058-19-0007 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 6.149 € 

4013114 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 6.149 € 

PV00 Lastna sredstva 6.149 € 

 

Sredstva so bila namenjena izdelavi DGD, PZI za ureditev ceste za območje navezave interne ceste 
z novim krožiščem v NPIC pri TC Mercator gradnje ter strokovnemu gradbenemu nadzoru izvedbe 
sanacije plazu Selce JP 703-301. 

 
 

OB058-19-0010 Kolesarske poti ORP Slov. gorice 92.207 € 

4013116 Kolesarske poti  ORP Slov. gorice 92.207 € 

PV00 Lastna sredstva 92.207 € 

 
Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena v 
območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij 
ob Ščavnici, Trnovska vas, Gornja Radgona, Apače, Radenci in Juršinci. 
Kolesarske poti na Območju Občine Lenart obsegajo izgradnjo 7. tras iz mestnega središča v 
smeri Pernica, Radehova-Sp. Senarska, Sp. Porčič, Sv. Ana, Jurovski Dol, Benedikt in Voličina. 
Kolesarske ceste so predvidene kot dvosmerna enostranska kolesarska površina, souporaba 
občinskih cest ali mešana površina za pešce in kolesarje. 
Zaključuje se projektna dokumentacija za izvedbo. Pričenja se s postopki javnega naročila za 
izvedbo gradnje KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN 
ŠIRŠE na nekaterih trasah. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

 

OB058-18-0007 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 25.443 € 

401399 Asfaltiranje gramoziranih cest /  Lenart 25.443 € 

PV00 Lastna sredstva 25.443 € 

 

Za asfaltiranja gramoziranih cest v KS Lenart ter manjša vzdrževanja za ceste, katere nimajo 
planiranega stroška na svoji proračunski postavki smo namenili 25.443 €.  

 

 

OB058-18-0008 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 34.381 € 

4013100 Asfaltiranje gramoziranih cest /  Voličina 34.381 € 

PV00 Lastna sredstva 34.381 € 

 

Za asfaltiranja gramoziranih cest smo v KS Voličina ter manjša vzdrževanja za ceste, katere nimajo 
planiranega stroška na svoji proračunski postavki smo namenili 34.381 €. 

 

 

OB058-19-0008 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 91.506 € 

4013115 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 91.506 € 

PV00 Lastna sredstva 91.506 € 

 

Za rekonstrukcijo ceste Zavrh – Nadbišec smo realizirali 91.506 € odhodkov. Cesta v delu naselja 
Zavrha proti Nadbišcu se je na novo utrdila in asfaltirala. Izvedena je meteorna kanalizacija ceste 
in nova javna razsvetljava, ki se je nadomestila z dotrajano. 
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OB058-19-0037 Obnova dela LC 203-451 Lormanje 2-9 25.255 € 

4013126 Obnova dela LC 203-451 Lormanje 2-9 25.255 € 

PV00 Lastna sredstva 25.255 € 

 

V delu naselja Lormanja je bila zvedena je meteorna in fekalna kanalizacija, ter nova 
asfaltna prevleka v širini ca. 5,0 m. 
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OB058-19-0038 Obnova ceste Sp. Voličina JP 705-281/povezava 41.932 € 

4013127 Obnova ceste Sp. Voličina JP 705-281/povezava 41.932 € 

PV00 Lastna sredstva 41.932 € 

 

Povezovalna cesta »bližnjica« med Jazbinami in Voličino se je razširila in na novo asfaltirala. 
Izvedena je tudi motorna kanalizacija za potrebe odvodnjavanje meteornih voda s ceste. Izvedla 
se je tudi zamenjava dotrajane ceste razsvetljave. 
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OB058-19-0040 Podaljšanje Ind. ulice v NPIC 121.125 € 

4013128 Podaljšanje Ind. ulice v NPIC 121.125 € 

PV00 Lastna sredstva 121.125 € 

V delu industrijske cone je izvedena nova asfaltna cesta z nasutjem, komunalnimi vodi, javno 
razsvetljava in obojestranskim pločnikom. Obravnavan odsek se  navezuje na obstoječo cesto in 
novo krožišče pri Mercatorju. 
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OB058-20-0009 Asfaltiranje po ureditvi kom. opreme Vinička vas 62.604 € 

4013134 Sanacija vozišča in ureditev met. kanaliz. (770 m) - Vinička vas62.604 
€ 

PV00 Lastna sredstva 62.604 € 

 

Izvedena je razširitev in nadgradnja dela obstoječe ceste v dolžini ca 1010 m z odvodnjavanjem.  
 
 

 
 

 

OB058-20-0017 Asfaltiranje v NPIC Lenart 37.519 € 

4013137 Asfaltiranje v NPIC Lenart 37.519 € 

PV00 Lastna sredstva 37.519 € 

 

Sredstva so bila namenjena za asfaltiranje industrijske cone – krožišče pri Mercator tehnika – JZ in 
SZ stran Špara ter za stroške gradbenih del za ureditev JR krožnega križišča (Gornja Radgona - 
Sveta Trojica – industrijska cona). 
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13029004 Cestna razsvetljava  

 

OB058-16-0044 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR 113.333 € 

401351 Investicijsko vzdrževanje JR 113.333 € 

PV00 Lastna sredstva 113.333 € 

 

Sredstva so bila namenjena za sanacije drogov javne razsvetljave, razne dograditve in menjave 
dotrajane razsvetljave (Močna, Lormanje, Jazbine, Zavrh, Prežihova ulica,…)  ter menjave svetilk 
na Poleni, Ptujski cesti, Kidričevi ulici...  

 

 

1306 Telekomunikacije in pošta  

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije 

 

 

OB058-19-0002 Širitev optič.omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 21.113 € 

401330 Širitev širokopasovnih omrežij 21.113 € 

PV00 Lastna sredstva 21.113 € 
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Izvajanje izkopov in položitev zaščitnih cevi za optične kable v kraju Spodnje Partinje in na Humu.  
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14 GOSPODARSTVO  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
  

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

 

OB058-18-0023 Rupert 21.630 € 

401437 Rupert 21.630 € 

PV00 Lastna sredstva 21.630 € 

 

Operacija Rupert je potekala v letu 2019 in 2020 in je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (LAS projekt). Partnerji v projektu so poleg Občine Lenart bili še Gostilna in 
pizzerija Vinska trta in Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina. Končna  vrednost projekta 
 znaša 40.682,40 z DDV, sofinancirani so bili vsi upravičeni stroški v višini  33.418,36 EUR. 
Izvedena je obila obnova notranjosti KD Voličina (pobrusil in prebarval se je oder in stopnice, 
prebarvala so se vrata, radiatorji in strop ter stene, menjala so se vhodna vrata in zavese na odru),  
ureditev ceste v  centru Voličine in javno dostopna igrala pri gostilni Vinska trta. Prav tako so bili 
izvedeni dogodki (niso bili predmet sofinanciranja) kot so Blagoslov zelišč pri Rupertu, Ruperška 
literarna čajanka, dejavnosti zeliščarskega krožka v OŠ Voličina, delavnice in drugo. Sredstva iz 
sklada ESRR bomo prejeli v letu 2021. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

 

OB058-14-0014 Rekonstrukcija ČN Voličina 195.740 € 

401508 Rekonstrukcija ČN Voličina 195.740 € 

PV00 Lastna sredstva 195.740 € 

 

V mesecu oktobru 2020 smo pridobili uporabno dovoljenje za čistilno napravo Voličino.  
Rekonstrukcija je zajemalo kompletno novo napravo, tako, da bi lahko rekli, da ni šlo za 
rekonstrukcijo temveč za povsem novo napravo. Na podlagi projekta in javnega naročila smo izbrali 
najugodnejšega ponudnika to je bila gospodarska družba CID d.o.o. iz Kopra,  gradbena  dela in 
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ureditev okolice je bil izvajalec Komunala Slovenske gorice d.o.o. Trenutno je čistilna naprava v 
poizkusnem obratovanju. Primopredaja objekta se računa v mesecu majo, ko bo izvajalec tudi 
predložil ustrezne meritve. 

 

 

 

OB058-20-0001 Izvedba meteorne kanalizacije v naselju Močna  22.412 € 

401523 Izvedba meteorne kanalizacije v naselju Močna 22.412 € 

PV00 Lastna sredstva 22.412 € 

 

Sredstva na tej proračunskih postavki so bila namenjena za izvedbo meteorne kanalizacije v naselju 
Močna, ki je bila dokončana že v proračunskem letu 2019. Na tej proračunski postavki izkazujemo 
odhodke za račune, ki so zapadli v plačilo v januarju 2020.  

 

OB058-17-0026 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 43.243 € 

401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici  43.243 € 

PV00 Lastna sredstva 43.243 € 

 

V sklopu rekonstrukcije ceste v Prežihovi in Ulice Ele Kristl smo izvedli povsem na novo 
kanalizacijski sistem in ga ločili na meteorno in fekalno kanalizacijo. 
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OB058-19-0004 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 112.688 € 

401520 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 112.688 € 

PV00 Lastna sredstva 112.688 € 

 

Skozi naselje Lormanje je izveden fekalni vod s pripravljenimi priključki za posamezne 
objekte. Priključitev bo možna po izgradnji nove centralne ČN Lenart. Vzporedno je v delu 
naselja položena tudi kanalizacija za meteorne vode s ceste. Pripravljena je tudi utrjena 
razširitev za potrebe izvedbe kolesarske ceste (Lenart - Voličina). 
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401573 Obnova kanalizacije v naselju Lormanje 61.312 € 

PV00 Lastna sredstva 61.312 € 

 

Skozi naselje Lormanje je izveden fekalni vod s pripravljenimi priključki za posamezne objekte. 
Priključitev bo možna po izgradnji nove centralne ČN Lenart. Vzporedno je v delu naselja položena 
tudi kanalizacija za meteorne vode s ceste. 
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OB058-20-0004 Sanacija vozišča po ureditvi komunalne opreme - Močna 46.315 € 

401569 Sanacija vozišča po ureditvi komunalne opreme - Močna 46.315 € 

PV00 Lastna sredstva 46.315 € 

 

Izvedena je bila meteorna kanalizacija za odvodnjavanje ceste in nadgradnja ter razširitev ceste. 
 

 



OBČINA LENART  

 118

OB058-19-0041 Zamenjava kanalizacije Sp. Voličina - ČN Voličina 2.862 € 

401568 Zamenjava kanalizacije Sp. Voličina - ČN Voličina 2.862 € 

PV00 Lastna sredstva 2.862 € 

 

To so stroški materiala za cevovode.  

 

 

OB058-20-0008 Ureditev kom. opreme Vinička vas 35.546 € 

401570 Ureditev kom.opreme Vinička vas 35.546 € 

PV00 Lastna sredstva 35.546 € 

 

Izvedena je razširitev in nadgradnja dela obstoječe ceste v dolžini ca 1010m z odvodnjavanjem.  

 

OB058-20-0009 Asfaltiranje po ureditvi kom. opreme Vinička vas 15.939 € 

401571 Asfaltiranje po ureditvi kom. opreme Vinička vas 15.939 € 

PV00 Lastna sredstva 15.939 € 

 

To so stroški asfaltiranja po ureditvi komunalne opreme. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

 

OB058-18-0021 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 4.575 € 

401661 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 4.575 € 

PV00 Lastna sredstva 4.575 € 

 

Na postavki je knjižen strošek izdelave strokovnega ornitološkega mnenja za severno obvoznico 
Lenart, katerega je izdelalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS. 

 

 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

 

OB058-19-0009 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 17.030 € 

401663 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl  17.030 € 

PV00 Lastna sredstva 17.030 € 

 

Sredstva so bila namenjena zamenjavi vodovoda in sanaciji vozišča po investiciji.  

 

 

16039003 Objekti za rekreacijo  
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OB058-19-0044 Ureditev platoja pred ZD Lenart 38.792 € 

401670 Ureditev platoja pred ZD Lenart 38.792 € 

PV00 Lastna sredstva 38.792 € 

 

V sklopu nadzidave Zdravstvenega doma Lenart smo uredili okolico, in sicer plato pred 
Zdravstvenim domov. Investicija je bila zaključena v letu 2019, vendar je situacija zapadla v plačilo 
v začetku leta 2020. 
 
 

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

 

OB058-16-0033 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 38.544 € 

401649 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 38.544 € 

PV00 Lastna sredstva 38.544 € 

 

V tej fazi del Ovtarjevega placa smo izvedli novi oporni zid, ter ga podaljšali do novo izvedenih 
stopnic na avtobusno postajo. Odstranile so se stopnice iz glavne ceste v smeri Mercatorjeve 
ploščadi in odstranile stopnice iz ploščadi tržnice na spodnji nivo. Nova je razsvetljava z novimi 
lučmi. Na sam betonski oporni zid se je izvedel nadstrešek iz jekla in stekla, prav tako ograja. 
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OB058-20-0016 Ureditev tržnice 29.916 € 

401674 Ureditev tržnice 29.916 € 

PV00 Lastna sredstva 29.916 € 

 

To so še vsi ostali stroški, ki so nastali pri urejanju klančine na tržnici. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna  

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

 

OB058-19-0039 Ureditev pešpoti Dom starejših - Ul. ob gozdu 12.386 € 

401666 Ureditev pešpoti Dom starejših - Ul.  ob gozdu 12.386 € 

PV00 Lastna sredstva 12.386 € 

 

Med Domom starejših občanov Lenart in ulico Ob Gozdu je izvedena utrjena povezovalna pešpot v 
dolžini 580 metrov. Ob trasi je bilo porezano grmovje, položen je bil politlak, izvedeni izkopi 
zemljine, dobava in dovoz gramoza, narejenih 6 prečnih prepustov ter izdelava 200 metrov plitvega 
jarka.  
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

 

 

OB058-19-0025 Obnova fasade na objektu Sp. Voličina 77 34.651 € 

401892 Obnova fasade na objektu Sp. Voličina 77 34.651 € 

PV00 Lastna sredstva 34.651 € 

 

Objekt je bil na zunaj v slabem stanju, zato smo se odločili za obnovo objekta. Dela so zajemala 
delno odbitje stare fasade, v delih kjer je bila še ustrezna pa njeno utrditev. Obnovili smo vsa 
kleparska dela z obrobami vencev, žlebovi, odtočnimi cevmi in zaprli napušče v katerih so se pred 
obnovo zadrževali golobi. V objektu so štiri neprofitna stanovanja v lasti Občine Lenart. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001 Programi športa  

 

OB058-20-0002 Inv. Vzdrževanje športne dvorane Lenart 10.026 € 

401899 Inv. vzdrževanje športne dvorane Lenart 10.026 € 

PV00 Lastna sredstva 10..026 € 

 

V letu 2020 smo za investicijsko vzdrževanje športne dvorane Lenart namenili 10.000,00 €. 
Nabavili smo senčila za okna na športni dvorani Lenart in prebrusili ter polakirali parket, ki je bil že 
močno obrabljen. 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo  

 

OB058-17-0031 Dozidava OŠ Lenart 5.377 € 

401950 Dozidava OŠ Lenart 5.377 € 

PV00 Lastna sredstva 5.377 € 

 

Na postavki je knjižen strošek izdelave idejne zasnove dograditve objekta k OŠ Lenart. Idejno 
zasnovo je izdelal Črtomir Čuček.  
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LETNO POROČILO ZA AJPES 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                župan Občine Lenart  
 
      mag.Janez KRAMBERGER dr.vet.med 
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UVOD 
 
Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES do zadnjega dne v februarju leta, 
ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predložiti bilanco 
prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja od 
01.01.2020 do 31.12.2020 ter bilanco stanja na dan 31.12.2020, obvezna priloga pa sta še obrazca 
stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje 
in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb.  

 
 
Obvezni sestavni del letnega poročila je tudi poslovno poročilo (4. in 27. člen Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun,  proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). 
Vsebino poslovnega poročila določi posredni uporabnik, glede na področje na katerem deluje. 
Obvezni sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih rezultatih in ciljih (2. člen 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun ...), ki se pripravi v skladu s predpisom iz 62. 
člena ZJF. 
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PREDSTAVITEV OBČINE 
 
 
Osnovni podatki o občini: 
 
Grb občine: 
 

 
 
Slika 3: Grb občine Lenart v Slov. goricah 

 
Naziv: Občina Lenart v Slovenskih goricah 
Naslov: Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah 
Telefon: 02/ 729 13 10 
E-naslov: obcina@lenart.si 
 
Spletna stran: http://www.lenart.si/index.php/sl/ 
 
 

 
 

Slika 4: Spletna stran občine 
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ID za DDV: SI 68458509  
Matična Številka: 5874254 
TRR: IBAN SI56 0125 8010 0010 543 (BANKA SLOVENIJE) 
Leto ustanovitve: 1955 
Podnebje:  
Podnebje je subpanonsko z zmernimi temperaturnimi razlikami med letnimi časi. Povprečna letna 
temperatura je okoli 10 °C. Spomladi in poleti je temperatura na vrhovih in v dolinah približno 
enaka, jeseni in pozimi pa je na vzpetinah topleje, kar je posledica toplotnega obrata in megle. 
 
Lega: 
Gledano z geografskega vidika Občina Lenart v Slov. goricah leži v središču Slovenskih goric. Leži 
na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka, ki se tu izlivata v Pesnico. Površina znaša 62,1 
km² na katerem živi 8275 prebivalcev v približno 3.478 gospodinjstvih. 
 
Občino sestavlja 22  naselij: Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih 
goricah, Lenart v Slovenskih goricah,  Lormanje,  Močna,  Nadbišec,  Radehova,  Rogoznica,  
Selce,  Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci,  Straže,  Šetarova,  
Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Voličina, Zgornji Žerjavci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Na celotnem območju občine je 400 kmetijskih gospodarstev, najbolj razvite panoge so 
živinoreja,sadjarstvo in vinogradništvo. 
V Območno obrtno zbornico Lenart je vključenih 206 obrtnikov, samostojnih podjetnikov in 
gospodarskih družb. 
 
V občini delujeta dve osnovni šoli z enotami vrtcev, glasbena šola, ljudska univerza, splošna 
knjižnica, zdravstveni dom, zasebne zdravstvene ambulante, fizioterapija, lekarna in veterinarska 
bolnica. 
V Lenartu delujejo še naslednje organizacije in zavodi: Okrajno sodišče Lenart, Policijska postaja 
Lenart, Upravna enota Lenart, izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Urad za 
delo Lenart, Center za socialno delo Lenart, izpostava Davčnega urada Maribor, notar, Območna 
obrtna zbornica Lenart, Kmetijska svetovalna služba Lenart, izpostava Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti RS, pošta in banke. 
V občini je zelo aktivno društveno življenje, saj deluje 94 društev: športna, kulturna, turistična, 

Slika 5: Zemljevid občine Lenart v Slov. goricah 
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gasilska, društva upokojencev in mnoga druga. 
 
Duhovno in versko življenje se odvija v farnih cerkvah Svetega Lenarta v Lenartu in Svetega 
Ruperta v Voličini. 
 
V občini so številni zgodovinski in kulturni spomeniki, ki so privlačni za turista; da omenimo le 
nekatere: 
-  kraj Hrastovec z gradom in lepo viteško dvorano, ki je prvič omenjen že v 13. stoletju 
-  Voličina s cerkvijo iz 15. stoletja in mežnarijo iz 16. stoletja 
-  stare stavbe v Lenartu (Špital, Rotovž) 
-  Zavrh z Maistrovo sobo, kletjo in stolpom 
-  jezeri Radehova in Pristava 
-  naravni rezervat Komarnik. 

 

 

 
Slika 6: KS Voličina v Slovenskih goricah 
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ORGANI OBČINE 
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov  občinskih organov se izvajajo v 
skladu z zakonom in statutom. Člani občinskega sveta in župan  so občinski funkcionarji. Za 
opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plačila za opravljene funkcije, 
saj funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje ovrednotena funkcija v občini je funkcija župana. 
 
Župan 
Župan predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Izvolijo ga 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. Mandatna doba župana 
traja štiri leta. Župan Občine Lenart v Slov. goricah je Janez Kramberger, ki funkcijo župana že 
tretji mandat opravlja nepoklicno. 

Občinski svet 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Po lokalnih volitvah so člani občinskega sveta občine: 

Maksimiljan Šuman NSI, Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 

Emilija Šuman  DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

Gorazd Voglar SD, Socialni demokrati  

Tilen Štefanec SMC, Stranka modernega centra 

Jožef Kramberger SDS, Slovenska demokratska strank 

Urška Možina SDS, Slovenska demokratska stranka 

Mojca Kramberger SLS, Slovenska ljudska stranka  

David Maguša SLS, Slovenska ljudska stranka 

Gregor Muršec Lista proaktivnih 

Anja Žugman Lista proaktivnih 

Aleksander Krajnc Lista proaktivnih 

Franci Ornik SLS, Slovenska ljudska stranka 

Srečko Malek DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

Milko Slanič SDS, Slovenska demokratska stranka 

Darinka Greifoner SDS, Slovenska demokratska stranka 

 
Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor opravlja 
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. Nadzorni odbor šteje 7 članov: Jožica KRAJNER (predsednica), Rastko HAFNER, 
 Nataša RODEŠ, Janez KARO, Ksenija ILICH, Beno PUNTNAR, Lidija PLIBERŠEK. 

 
 
 
 
Občinska uprava 
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Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na 
delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka.  
Občinska uprava zagotavlja: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in       
drugih udeležencev v postopkih in 
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 
Delovno področje in organizacijo občinske uprave določa Odlok o organizaciji in delavnem 
področju Občinske uprave Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Predstojnik občinske uprave je župan, 
neposredno jo vodi direktor občinske uprave. 
 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega 
delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, je določeno s pravilnikom 
o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi. 
 
Organi skupne občinske uprave 
V okviru skupne občinske uprave je Občina Lenart v Slov. goricah z drugimi občinami 
ustanoviteljicami (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na 
Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, 
Sv. Jurij, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveta Ana in Občina Šentilj) ustanovila organ skupne 
občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, skupno službo varstva okolja in 
skupno notranje revizijsko službo. 
 
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 
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POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, 
PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN 

ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA 
 
Realizacija prihodkov proračuna Občine Lenart za leto 2020, brez sredstev iz računa finančnih 
terjatev in naložb, je bila v višini 7.224.716,60 EUR.  
 
Realizacija odhodkov proračuna Občine Lenart za leto 2020, brez sredstev iz računa financiranja, je 
bila v višini 6,609.536,06  EUR. 
 
Proračunski presežek(+)/primanjkljaj(-), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki 
iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal 615.181,00 €.  
 
Za odplačila glavnic dolgoročnih kreditov so bila iz računa financiranja (bilanca C) porabljena 
sredstva v višini 500.725 EUR, prav tako pa smo najeli kredit pri državnem proračunu (MGRT) v 
višini 96.684 EUR..  
 
Skupni saldo sredstev iz bilanc A, B in C  je tako na dan 31.12.2020 znašal 211.140 EUR. 
 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 je znašalo 732.339,51 EUR.  
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OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV PRORAČUNA  
 
 
V Bilanci prihodkov se proračunski prihodki delijo na:  

 davčne prihodke; 
 nedavčne prihodke; 
 kapitalske prihodke; 
 prejete donacije in  
 transferne prihodke. 

 
Davčni prihodki: 
Davčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva 
sredstva. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače 
davke na blago in storitve. 
V strukturi vseh realiziranih prihodkov za leto 2020 predstavljajo davčni prihodki 80 % oziroma 
5.835.164 EUR. 
 
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Iz tega naslova smo zbrali 
5.114.819 EUR. 
 
 Med davke na premoženje sodijo: 

- davek na nepremičnine; 
- davek na premičnine; 
- davek na dediščine in darila; 
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje. 

Dosegli smo realizacijo v višini 497.216 EUR.  
 
Med domače davke na blago in storitve spadajo: 

- davki na posebne storitve; 
- drugi davki na uporabo blaga in opravljenih storitev. 

Realizacija je bila v višini 223.130 EUR. 
  
Nedavčni prihodki 
Nedavčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive 
prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V strukturi vseh realiziranih prihodkov za 
leto 2020 predstavljajo nedavčni prihodki 11 % oziroma 811.631 EUR. 
 
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: 

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; 
- prihodki od obresti ter  
- prihodki od premoženja. 

 
Prihodki od premoženja so znašali 318.712 EUR. 
 
Med takse in pristojbine spadajo upravne takse in teh smo zbrali 6.255 EUR 
 
Med denarne kazni se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora, denarne kazni za prekrške, denarne kazni v upravni izvršbi ter povprečnine na podlagi 
zakona o prekrških. Občina je na tem kontu zbrala 16.878 EUR prihodkov. 
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Prihodki od prodaje blaga in storitev so dosegli 108 % realizacijo glede na plan, v višini 100.681 
EUR. 
  
Na kontih – Drugi nedavčni prihodki smo zbrali 369.105 EUR. Glede na plan smo dosegli 
realizacijo v višini 104 %. 
 
Kapitalski prihodki 
Kapitalski prihodki so prihodki pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, 
opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja,…). V strukturi vseh 
realiziranih prihodkov za leto 2020 znašajo kapitalski prihodki 232.913 EUR .  
 
Prejete donacije 
Donacije v letu 2020 so bile realizirane v višini 8.620 EUR. Sredstva so namenjena prireditvam v 
okviru LenArta. 
 
Transferni prihodki 
Med transferne prihodke spadajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega 
proračuna, lokalnih proračunov, sredstev proračun EU). Ti prihodki niso izvirni javnofinančni 
prihodki. V strukturi vseh realiziranih prihodkov v letu 2020 predstavljajo transferni prihodki 5 ali 
336.388 EUR. 
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OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA 

 
V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski odhodki, upoštevaje veljavno ekonomsko 
klasifikacijo, delijo na: 

- Tekoče odhodke; 
- Tekoče transfere; 
- Investicijske odhodke; 
- Investicijske transfere. 

 
Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov 
za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči 
odhodki glede na računovodske predpise in sicer upoštevaje njihovo vrednost in življenjsko dobo, 
plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve. 
V strukturi vseh realiziranih odhodkov v letu 2020 predstavljajo tekoči odhodki 30,7 % kar znese 
2.027.076 EUR. 
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo plače (župan, občinska uprava, režijski obrat ter 
javna dela), dodatke zaposlenim, regres, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, 
nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Glede na plan je realizacija 100 % in znaša 524.567 
EUR. 
  
Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za obvezno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniški dopust ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Realizacija glede na plan 
je 99 % in znaša 82.316 EUR. 
 
Izdatki za blago in storitve vsebujejo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh 
opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vključuje tudi manjše investicijske odhodke, če 
so ti v skladu z računovodskimi pravili pod 500 EUR in se nanašajo na predmet z življenjsko dobo, 
krajšo od enega leta. Ta kategorija vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, čistilni 
material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, časopisi, revije, knjige in strokovna 
literatura, stroške oglaševalskih storitev, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco, energija, 
voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, 
tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugi operativne odhodke. 
Realizacija znaša 1.279.408 EUR oziroma 86 % plana. 
  
Plačila domačih obresti vsebujejo plačila obresti na domači dolg in so realizirana v višini 31.796 
EUR kar znaša 99 % plana. 
 
Proračunska rezerva je realizirana v višini 109.428.. 

 
Tekoči transferi 
Tekoči transferi so plačila za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba 
sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V strukturi vseh 
realiziranih odhodkov  predstavljajo tekoči transferi 42 % vseh odhodkov oziroma 2.775.561 EUR. 
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Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena za tekočo porabo 
posameznikov ali gospodinjstev, in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa 
delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. 
Realizirani so v višini 1.798.504 EUR. 
  
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam vsebuje plačila neprofitnim organizacijam in 
ustanovam, torej javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne 
organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Realizacija je v višini 
123.972 EUR.  
 
Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče 
transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Odhodkov je bilo za 853.085 EUR. 
 
Investicijski odhodki 
Med investicijske odhodke spadajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, 
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup 
opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupi 
zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo 
investicijski odhodki 26,7 % oziroma 1.764.390 EUR. 
 
Investicijski transferi 
Skupina odhodkov investicijskih transferov vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva 
in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali 
gradnja osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove. 
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 42.509 EUR. 
 
 
Račun financiranja 
 
Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.  
Odplačanih je bilo 500.725 EUR glavnic dolgoročnih kreditov, najeli pa smo dolgoročni kredit 
(MGRT) v višini 96.684 EUR.   
 
Konec leta 2020 oziroma 31.12.2020 smo izkazovali stanje na računih v višini:  
732.339,51 EUR. 
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BILANCA STANJA  
 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu 
obračunskega obdobja. Bilanca stanja Občine Lenart izkazuje vrednost premoženja Občine Lenart 
na dan 31.12.2020. Premoženje bi lahko razvrstili v dve osnovni skupini in sicer na finančno 
premoženje občine (sredstva v blagajni, sredstva na računih, vezana sredstva, terjatve, ipd.) in 
stvarno premoženje občine, kamor pa uvrščamo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 
Vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev so prikazane v naslednji tabeli bilanca stanja na 
dan 31.12.2020. 
 
AOP Naziv Znesek - tekoče leto 

001 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-
007+008+009+010+011) 

34.783.667,00 

002 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 68.677,00 

003 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 68.623,00 

004 NEPREMIČNINE 42.708.453,00 

005 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 13.646.467,00 

006 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.000.843,00 

007 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 761.380,00 

008 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 108.173,00 

009 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0,00 

010 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0,00 

011 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 5.373.991,00 

012 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

3.266.893,00 

013 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 0,00 

014 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 732.340,00 

015 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 394.735,00 

016 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0,00 

017 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 249.791,00 

018 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0,00 

019 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0,00 

020 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 168.862,00 

021 NEPLAČANI ODHODKI 1.721.165,00 

022 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 

023 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 0,00 

024 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0,00 

025 ZALOGE MATERIALA 0,00 

026 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0,00 

027 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0,00 

028 PROIZVODI 0,00 

029 OBRAČUN NABAVE BLAGA 0,00 

030 ZALOGE BLAGA 0,00 

031 DRUGE ZALOGE 0,00 

032 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 38.050.560,00 

033 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0,00 

034 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

2.535.363,00 

035 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0,00 

036 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 50.865,00 



OBČINA LENART  

 138

037 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.133.472,00 

038 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 93.589,00 

039 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 529.094,00 

040 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0,00 

041 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0,00 

042 NEPLAČANI PRIHODKI 728.343,00 

043 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 

044 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

35.515.197,00 

045 SPLOŠNI SKLAD 31.044.132,00 

046 REZERVNI SKLAD 0,00 

047 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 

048 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0,00 

049 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0,00 

050 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

0,00 

051 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

0,00 

052 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0,00 

053 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00 

054 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 4.471.065,00 

055 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 

056 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

0,00 

057 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0,00 

058 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0,00 

059 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00 

060 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 38.050.560,00 

061 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0,00 

 
 
 

 



OBČINA LENART  

 139

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 
 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov 
sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja. V bilanci stanja na 
dan 31.12.2020 izkazujemo 38.050.560,00 EUR sredstev in prav toliko obveznosti do virov 
sredstev. 
 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU SO IZKAZANA V VIŠINI 
34.783.667 EUR 

 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 68.677  EUR, 
popravek vrednosti pa 68.623 EUR. V tem sklopu so zajeti vsi računalniški programi, ki jih 
uporabljamo v občinski upravi.  
Nepremičnine 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 42.708.453 EUR, popravek vrednosti nepremičnin pa 
13.646.467 EUR. Vsa zemljišča so usklajena z zemljiško knjigo.  
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 1.000.843 EUR, 
popravek vrednosti pa 761.380 EUR,  tako da sedanja vrednost znaša 239.463 EUR. Znotraj opreme 
imamo evidentirano vso opremo občinske uprave in kulturnih domov, avtomobile, računalnike, 
stojnice, opremo Centra slovenskih goric, opremo pokopališč, opremo režijskega obrata …  
Dolgoročne finančne naložbe 
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne naložbe v obliki delnic v vrednosti 108.173 EUR. 
Občina Lenart je lastnica delnic A banke v višini 34 EUR. Dolgoročne kapitalske naložbe v višini 
108.139 pa so v naslednjih podjetjih : Mariborski vodovod, Cestno podjetje Maribor, Rasg  d.o.o.. 
Podjetje Nigrad se je preoblikovalo v d.o.o. 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
V tej skupini bilance so izkazana sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom. Vrednost terjatev za 
sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2020 znaša 5.373.991 EUR in sicer gre za terjatve za 
sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Lenart, Osnovni šoli Voličina, Knjižnici Lenart in terjatve 
za sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Lenart. 
 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SO 
IZKAZANE V VIŠINI 3.266.893 EUR IN SICER: 

 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Občina Lenart ima  na dan 31.12.2020 na računu, odprtem pri Ministrstvu za finance, UJP 
Slovenska Bistrica 732.340 EUR.  
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 394.735 EUR. Gre za terjatve iz naslova plačil najemnin za 
grobove, najemnin za poslovne prostore, najemnina Mariborski vodovod, nakupov zemljišč 
(obročno odplačilo) in najemnine stanovanj.  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Občina izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 249.791 
EUR. Gre za terjatve do drugih občin iz naslova plačila razlike do ekonomske cene vrtca, ter 
terjatve do MF in MZ za izplačilo Covid dodatkov. 
Druge kratkoročne terjatve 
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Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 168.862 EUR. V njih so zajete terjatve za plačilo 
pomoči na domu, terjatve za zaračunan komunalni prispevek ter terjatve iz naslova javno finančnih 
prihodkov(JFP). 
Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki v višini 1.721.165 EUR so iz naslova obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač 
za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
 
Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2020 znaša 38.050.560 EUR. 
 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
ZNAŠAJO 2.535.363 EUR 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo v višini 50.8650 EUR. Obveznosti so iz naslova 
plač za mesec december 2020, izplačilo 5. januar 2021. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2020 izkazane v višini 1.133.472 EUR.  
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Gre za obveznosti iz naslova plačila DDV in prejete varščine. Izkazujemo jih v višini 93.589 EUR. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
V poslovnih knjigah izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 
529.094 EUR.  
Znesek izkazuje sredstva, ki so zapadla v januarju 2021. To so obveznosti do obeh osnovnih šol, 
centra so socialno delo, doplačila vrtcev ostalim občinam za otroke, ki obiskujejo vrtec izven naše 
občine, plačilo domskega varstva,….  
Neplačani prihodki 
V bilanci stanja so izkazani neplačani prihodki v višini 728.343 EUR.  
 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Splošni sklad 
Splošni sklad prikazujemo v višini 31.044.132 EUR.  Sklad zajema sklad dobrin splošnega pomena, 
poslovni sklad stanovanj, investicije v gradnji, splošni sklad za vodovod in kanalizacijo, sklad za 
ceste, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, kredite ter sredstva na računih (pretekla leta). 
Rezervni sklad 
Stalna proračunska rezervacija izkazuje na dan 31.12.2020 stanje v višini 0 EUR.  
Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 4.471.065 EUR, gre za vse dolgoročne kredite 
na dan 31.12.2020. 
 
Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2020  znaša 38.050.560 EUR. 
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
 

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE 
 
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, ki prikazuje s proračunom predvidene in dejansko 
realizirane prihodke ter druge prejemke občine in njene odhodke ter druge izdatke v preteklem letu. 
Občina Lenart je sprejela proračun za leto 2020 na svoji 7. redni seji dne 19.12.2019 (MUV 
27/2019).  

 
Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2020 je župan tekom proračunskega 
leta sprejel sklepe o prerazporeditvi sredstev v okviru proračunskih postavk in med posameznimi 
ekonomskimi klasifikacijami in med proračunskimi postavkami znotraj podprograma računa.  
 

2. POROČILO  

 
PODROČJE JAVNE UPRAVE IN SPLOŠNIH ZADEV 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov 
Občinskega sveta Občine Lenart, Sklep o načinu financiranja političnih strank. 
Cilji: 
- racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave, 
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za nemoteno in konstruktivno delo uprave in  
- usposabljanje uslužbencev. 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na tem področju smo zagotavljali pogoje za redno delo uprave in sicer tekoče vzdrževanje ter 
nakup materialnih sredstev, potrebnih za delo uprave. 
Zaposleni so se udeleževali delavnic in seminarjev in se tako dodatno izobraževali in 
izpopolnjevali. 
 

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon 
o gasilstvu… 
Cilji: 
- dvigati nivo usposobljenosti in opremljenosti gasilcev in enot civilne zaščite in 
- povečati varnost občanov in njihovega premoženja pred požarom in drugimi naravnimi 

nesrečami. 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Menimo, da smo zastavljene cilje dosegli, saj občina sofinancira program dela prostovoljnih 
gasilskih društev v občini in gasilsko zvezo. 
 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN PODROČJE STANOVANJSKE DEJAVNOSTI 

Zakonske in druge pravne podlage: 
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Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o imenovanju in 
evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o 
graditvi objektov... 
Cilji: 
- dolgoročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti je prodaja zemljišč in ustvarjanje pogojev 
(komunalna infrastruktura) za nove stanovanjske gradnje, saj si prizadevamo v privabiti še več 
prebivalcev, hkrati pa želimo, da se naši občani ne bi odseljevali drugam, 
- skrb za primerno upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj, 
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc in  
- sprejetje občinskega prostorskega načrta in drugih potrebnih prostorskih aktov. 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Glede gospodarnega ravnanja in vzdrževanja občinskih stanovanj smo izpolnili zadani cilj. 
Stanovanja so oddana v najem, med letom smo poskrbeli za manjša vzdrževalna dela, predvsem na 
skupnih delih objektov. 
Na področju prostorskega urejanja in načrtovanja novega občinskega prostorskega načrta poteka 
delo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Skozi pripravo in sprejetjem prostorskih 
dokumentov se trudimo slediti dolgoročnim ciljem na tem področju. Želja in cilj občine je zadržati 
mlade prebivalce v kraju in privabiti nove. Trenutna zakonodaja na področju urejanja prostora ni 
naklonjena razpršeni gradnji, kar nam povzroča kar nekaj težav, saj imamo v občini precej območij 
s pretežno razpršeno gradnjo. Veliko mladih občanov si želi graditi novogradnje v bližini svojih 
domačij, vendar se tam pogosto pojavijo težave pri spremembi namembnosti, posledično le-ti 
odhajajo iz podeželja v urbana središča. 
Razen težav, ki izhajajo iz sprememb zakonodaje in usklajevanje različnih interesov v prostoru, 
zaznavamo težave tudi zaradi od junija 2011 veljavne spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki uvaja odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče. 
Plačilo odškodnine je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar znatno povečuje stroške 
investicije.  
 

SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o razvoju malega 
gospodarstva.  
Cilji: 
- povečati prepoznavnost občine, 
- privabiti turiste in obiskovalce in  
- spodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje občanov. 
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Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na področju turizma so v občini  registrirana tri turistična društva, trenutno je najbolj aktivno TD 
Radehova, aktivno pa delujejo tudi TIC Lenart in RASG Slovenske gorice ter LAS Ovtar. 
Zavedamo se, da lahko na področju turizma naredimo še več, vendar brez sodelovanja in interesa 
občanov veliko ni mogoče storiti. 
Gospodarske razmere in neugodna podjetniška klima so najverjetneje pripomogla, da se občani niso 
odločali za samozaposlovanje. 
Skupaj z LAS in RASG organizira občina martinovanje, božično-novoletni in velikonočni sejem, 
lenarško žegnanje ter redno sodeluje na prireditvah v tujini. V okviru slovenskega in čezmejnega 
sodelovanja pa se promovira in sodeluje preko LAS, RASG, RDO, MRA in Bistre. Žal se v 
preteklem letu dogodki niso odvijali zaradi razglasitve epidemije Covid 19. 
Občina sofinancira tudi izdajanje regionalnega časopisa Ovtarjeve novice, s čimer skrbi za 
obveščenost vsakega gospodinjstva. 
 

KMETIJSTVO 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v občini 
Lenart 
Cilji: 
- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju, 
- preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč in  
- spodbujati delovanje društev s področja kmetijstva. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na kmetijskem področju je bil zastavljen cilj spodbujati razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti v 
občini.  
Občina vzpodbuja tudi delovanje podeželskih društev, med njimi obe društvi kmečkih gospodinj, 
pri katerih občasno naroča pogostitve, Društvo vinogradnikov Lenart, Društvo podeželske mladine, 
ki jim nudi brezplačno uporabo prostorov. 
 

PROGRAMI V KULTURI 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o  financiranju kulturnih programov, projektov in 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart – uradno prečiščeno besedilo,   Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Lenart. 
Cilji: 
- občanom čim bolj približati želeno literaturo 
- obogatiti knjižnični fond 
- organiziranje kulturnih dogodkov 
- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 
- ureditev primernih objektov prostorov za kulturno in društveno življenje v občini 
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Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom, saj je večinska soustanoviteljica knjižnice 
Lenart in  sofinancira delovanje knjižnice v Lenartu ter krajevne knjižnice v Voličini, ki jo je 
ustanovila leta 2010; sredstva namenja za nakup knjižnega in drugega gradiva ter materialne stroške 
in vzdrževanje objektov in prostorov. 
Občina prav tako nameni sredstva za nakup knjig za obe šolski knjižnici, ki sta namenjena 
predvsem osnovnošolcem. 
V okviru ljubiteljske kulture občina nameni del sredstev za sofinanciranje Javnega sklada RS 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Društvom pomagamo tako, da jim nudimo brezplačno uporabo 
klubskih prostorov  in prostorov kulturnih domov ter Centra Slovenskih goric. 
Občina sofinancira delovanje pihalnega orkestra in mažoretk, ki sodelujejo pri vseh protokolarnih in 
promocijskih dogodkih občine doma in v tujini. 
Občina vsako leto organizira poletne prireditve Len-art, s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi, pa 
tudi proslave ob kulturnih  in državnih praznikih (ali samostojno ali v sodelovanju z osnovnimi 
šolami, vrtci ali glasbeno šolo). 
Občina redno skrbi za materialne stroške in investicijska vzdrževanja vseh štirih kulturnih domov, 
Maistrove vile in Centra Slovenskih goric.  
Menimo, da smo na področju kulture dosegli zastavljene letne cilje.  
 

ŠPORT 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o športu, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Lenart in Letni program športa v občini Lenart  
Cilji: 
- primerno vzdrževane športne površine na območju celotne občine, 
- občanom omogočiti športno udejstvovanje in koristno preživljanje prostega časa in  
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov ter vzpodbujanje interesnih dejavnosti 

občanov. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart in letnega 
programa športa je občina v letu 2020 objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa, s 
čimer je zagotovila sredstva za uresničitev športnih programov. Društvom pomaga tudi tako, da jim 
nudi brezplačno uporabo športne infrastrukture na območju celotne občine.  
Občina skrbi tudi za urejenost športne infrastrukture  - Polene, športnega parka v Voličini, športnih 
igrišč v Selcah in pri osnovnih šolah ter obeh športnih dvoran.  
Menimo, da smo v letu 2020 dosegli zastavljene kratkoročne cilje. 
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Slika 7: Hipodrom Polena 

 
PREDŠOLSKA IN OSNOVNOŠOLSKA VZGOJA 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi… 
Cilji: 
- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom v vrtcu, 
- nuditi vzgojno varstvo vsem zainteresiranim staršem, 
- vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s 

področja izvajanja predšolske vzgoje, 
- zagotoviti materialne pogoje za nemoten potek učnega procesa, 
- zagotoviti izvajanje nadstandardnega programa v osnovni šoli (zgodnje učenje tujega 

jezika…) in  
- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole, v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z 

avtobusnim prevozom. 
 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške obema 
osnovnima šolama, vključno z otroškimi vrtci. Poleg stalnih stroškov financira tudi nadstandardne 
programe: tekmovanje učencev v znanju, zgodnje učenje tujega jezika, eko šolo, … Občina 
vsakoletno nameni šoli sredstva za nujno potrebna investicijsko-vzdrževalna dela in sredstva za 
nakup računalniške opreme. 
Občina je tako kot do sedaj, tudi v letu 2020 financirala varstvo vozačev in regresirala šolske 
prevoze za učence obeh osnovnih šol in tudi za tiste učence iz naše občine, ki obiskujejo šole s 
prilagojenim programom izven občine. 
Tudi cilji s področja predšolske vzgoje so bili uresničeni. Gre za zagotavljanje sredstev za plačila 
razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtce v občini, pa tudi za vrtce v 
drugih občinah, ki jih obiskujejo otroci iz naše občine. 
Omeniti moramo, da nastajajo težave zaradi vsakoletnih rastočih stroškov oz. potreb tudi na 
segmentu izobraževanja, predvsem iz naslova investicijskega vzdrževanja šole in vrtca, pa tudi 
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plačila razlike do ekonomske cene vrtca. Menimo, da bi moralo financiranje predšolske vzgoje 
preiti iz proračuna lokalne skupnosti na državni proračun, tako kot je to urejeno za osnovnošolsko 
izobraževanje. 
 

IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Sklep o 
višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 
Cilji: 
- zagotavljanje izvajanja socialnovarstvene storitve – pomoč družini na domu, ki jih koristijo 

pomoči potrebni občani – pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu, svetovanja in 
druge oblike pomoči, 

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

- vzpodbuda rojstev v obliki finančne pomoči za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom 
otroka in  

- pomoč pri uresničevanju programov Rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči občanov, ki 
so pomoči potrebni. 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Stroški programov socialnega varstva se zaradi gospodarske krize iz leta v leto povečujejo. Občina 
tako zagotavlja sredstva za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Dom Danice Vogrinec skladno s 
pogodbo o opravljanju javne službe, ki smo jo sklenili junija 2020 (pred tem je to opravljal Center 
za socialno delo Lenart), sredstva za izvajanje programov Območne in krajevne organizacije 
Rdečega križa. Velik del sredstev predstavljajo tudi stroški domskega varstva invalidov in ostarelih 
občanov v domovih. Občina zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam. 
Menimo, da smo bili v letu 2020 glede na dane možnosti uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. 
 

PODROČJE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
Cilji: 
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem 

vremenu, 
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, 
- zmanjšati stroške vzdrževanja, predvsem krpanje lukenj na cestišču, bankine ipd., 
- omogočiti vsem gospodinjstvom možnost priključitve na javni vodovodni sistem, 
- primerno vzdrževane zelenice, mestni park idr. javne površine in  
- primerno vzdrževani pokopališči in mrliški veži. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Po pogodbi s podjetjem AGJ iz Lenarta občina skrbi za delovanje čistilnih naprav, od katerih 
brezhibno deluje le ČN v Močni, ostale pa so predvidene za sanacijo v proračunskem letu 2020, 
zato so se vzdrževale v okviru možnosti. 
  
Režijski obrat skrbi za urejenost parka, zelenic, javnih površin in centrov obeh KS-ov (Lenart in 
Voličina), ter športno rekreacijskega centra Polena, ki je lani dobil dodatno nogometno igrišče z 
umetno travo. V režijskem obratu so zaposlene tri osebe in javni delavci ter občasno še ljudje, ki pri 
nas opravljajo družbeno koristno delo po nalogu sodnika za prekrške. Delavci skrbijo za čistočo 
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pločnikov, trgov, parkirišč idr. površin v krajevnih centrih, za mestni park in zelenice, ki jih tudi 
kosijo, sadijo in vzdržujejo cvetlične nasade,… 
 
Prav tako  režijski obrat zgledno skrbi za urejenost mrliških vež in obeh pokopališč. 
 
Dolgoročni cilj občine je doseči čim večjo zadovoljnost občanov, tudi v smislu primerno 
vzdrževanih in prevoznih infrastrukturnih objektov. Zato v občinskih proračunih vsako leto 
načrtujemo del sredstev obnovo in asfaltiranje tistih cestnih odsekov, ki so najbolj potrebne 
posegov. Za  vzdrževanje cest skrbita dva koncesionarja, vsak za območje ene krajevne skupnosti.  

ZAKLJUČEK 
Pri oceni realizacije dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da smo s svojim delovanjem dosegli in na 
določenih področjih presegli zastavljene cilje.  
Zakon o javnih financah zavezuje proračunske uporabnike k spoštovanju načela učinkovitosti in 
gospodarnosti, katere smo upoštevali in jih tudi dosegali. 
Nadzorni odbor občine je čez celotno leto opravljal nadzor nad poslovanjem občine. 
 
Še naprej bomo sledili ukrepom za racionalizacijo, ki jih je župan sprejel v preteklem letu, in 
preverjali njihove učinke, hkrati pa se trudili pridobiti del kapitalskih prihodkov, ki jih imamo v 
programu in ki smo jih v veliki meri realizirali že v letu 2020. 
 
 
 
 
 
 

 


