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1. PRAVNE PODLAGE 

 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov se  
uporabijo naslednji predpisi: 

 Zakon o javnih financah  Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 
- ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15, v nadaljevanju: ZJF); 

 Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10); 

 Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00); 
 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – 

popr.,138/06 in 108/08) in 
 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 
 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list 
RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

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

 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov moramo upoštevati: 

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

 Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta občine upoštevajo: 

 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - 
ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU). 

 
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem pa morajo 
občine upoštevati: 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: 
ZSPDSLS) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 

 
Priprava proračuna za leto 2017  izhaja iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2016 tako na prihodkovni 
kakor tudi na odhodkovni strani upoštevaje realne vrednosti predvidenih prihodkov in odhodkov glede na 
napovedi v času priprave gradiva in finančne realizacije tekočega leta. 
Pri sami pripravi proračuna smo prav tako upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in predlogov 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, 
usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) in usmeritve za pripravo obrazložitev 
bilanc in načrta razvojnih programov. 



6 
 

 

Izpostavljamo, da v proračunu gotovo manjkajo še določene investicije za katere lahko 
utemeljeno pričakujemo, da jih bomo v naslednjem letu pripravili skladno z 
možnostmi glede na razpise različnih sofinanciranj, gre za sredstva LEADER in 
gotovo še kakšne iz EU skladov. Ker je potrebno za uspeh na razpisih prilagoditev 
posameznih investicij razpisnim pogojem bomo tako kot doslej, ob taki priložnosti, 
tovrstne investicije posebej uvrstili naknadno v proračun. Želja občine je gotovo 
ureditev središča oziroma območja tržnice in platoja pri kulturnem domu, sanacija 
kulturnega doma in društvenih prostorov v Voličini ipd. Ne nazadnje se nadejamo še 
investiranja DRSI v območje prometne ureditve v samem središču, kjer bo gotovo 
potrebno sočasno urediti še določeno našo infrastrukturo. Z željo, da proračun 
nastavimo realno, smo tovrstne investicije v tem trenutku izpustili do trenutka, ko bo o 
teh možnostih in priložnostih znanih več pogojev sofinanciranja oziroma izvedbe.  

Spremembe vnesene po prvem branju smo skladno z opravljano razpravo v prvem 
branju proračuna prerazporedili iz postavk 401921 – računalniškega opremljanje 
učilnic (OŠ Lenart) znižanje iz 2000 na 500 EUR, ter prenesli 1500 EUR iz te 
postavke na postavko 401804 - Sofinanciranje programa športa, povišanje iz 
27.560,00 EUR na 29.060,00 EUR. 
 
Podobno smo iz postavke 401922 – računalniško opremljanje uč. (OŠ Voličina) 
znižali sredstva iz 2000 EUR na 500 EUR ter prenesli znesek znižanja 1500 EUR na 
postavko 401807 – Sofinanciranja kulturnih društev, kjer se torej postavka povišuje iz 
15.310 na 16.810 EUR. 
 
Spremenile so se postavke prihodkov in sicer so dodani konti: 
- turistične takse 704704 v višini 200 EUR, 
- občinske takse 70470700 v višini 1500 EUR. 
 
Na prihodkovni strani je znižana postavka prihodkov iz naslova Fundacije za šport iz 
25.500 na odobrenih 24.000 EUR. 
 
Povišali smo planirana sredstva za izgradnjo sekundarnih vodnih virov iz načrtovanih 
60.000 EUR na 80.000 EUR, kot smo planirali tudi v letošnjem letu, saj se ob 
obstoječih dodatno pojavila potreba po izgradnji daljšega odseka v Sp. Voličini (»Pod 
gradnom« - cca 1,4 km). 
 
Skladno z razpravo na kolegiju svetnikov smo podali predlog za povišanje sredstev na 
postavki Izgradnja nogometnega  igrišča z umetno travo 401875, kjer se planira v 
naslednjem letu 185.000 EUR v letu 2016 pa je načrtovana realizacija 85.000 EUR. 
Skupaj ta sredstva zadoščajo za izgradnjo celotnega nogometnega igrišča.  
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Dodatno je vnesena proračunska postavka pri odhodkih št. 401425 Podjetniški 
inkubator v znesku 5000 EUR, kot je izhajalo iz razprave prvega branja.  
 
Pri proračunski postavki Investicije v gasilsko opremo se zvišujejo načrtovana 
sredstva iz 70.000 EUR na 150.000 EUR za nabavo gasilskega vozila, s sredstvi se 
planira nabava vozila za PGD Selce. Prav tako smo v NRP vnesli na tej postavki 
150.000,00 za leto 2018 – nakup gasilskega vozila PGD Lenart. 
 
V načrtu razvojnih programov je v letu 2018 dodana postavka za plezalno steno v 
Lenartu v višini 25.000 EUR.  Prav tako je v 2018 uvrščena še sredstva za investicijo 
v ZD Lenart v višini 150.000 EUR, kot nadaljevanje investicij iz leta 2017. 
 
Na podlagi sklepa KS Lenart smo za ostanek sredstev na proračunskih postavkah s 
katerimi opravljajo »preneseli« sredstva v leto 2017, torej za znesek neizkoriščenih 
sredstev v letu 2016 predlagamo povišanje proračunske postavk KS Lenart v letu 2017 
v višini 2.500 €.  
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2. SPLOŠNO O PRORAČUNU 
 
Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v 
okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in 
izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim 
dolgom občine.  
 
Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema 
proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je 
ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je 
proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Sprejeti 
proračun predstavlja v bistvu predračun občinskih prihodkov in izdatkov. Javni izdatki se v proračunu 
razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov 
in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ. 
 
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine 
za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri 
določitvi proračuna občine je bilo potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna 
kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se je določil okvirni obseg in 
razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki so podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe 
je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni 
proračunski postavki – kontu).  
 

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 

 
Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi: 

 Splošni del, 
 Posebni del, 
 Načrt razvojnih programov – NRP. 
 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji): 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov  (v bilanci prihodkov in odhodkov se 
na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete 
donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi 
odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere 
in plačila sredstev v proračun Evropske unije). 
 

B. Račun finančnih terjatev in naložb   
(zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to 
je, nepovratno danih sredstev), imajo pa bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma 
kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne 
institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh 
sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški 
strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi 
prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih 
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sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. 
občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah). 
 

C. Račun financiranja  (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je 
povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil 
dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu). 

 

 POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih): 

 
pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov 
oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene 
po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na 
proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti 
ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik. 
Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti 
ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. 
 
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev 
kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki 
proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan 
za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini 
v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko 
načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki 
odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja). 
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo 
izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 
 43 - Investicijski transferi, 
 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč). 

 

IV. OBRAZLOŽITEV 

 splošnega dela proračuna, 
 posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 
 načrta razvojnih programov. 
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PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET 

----------------------------------------------------------------------------- 

ODLOK 

 

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL 

 

PRORAČUN – POSEBNI DEL 

 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

OBRAZLOŽITVE: 

SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

--------------------------------------------------------- 

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LENART V LETU 2017 

-------------------------------------------------------- 

KADROVSKI NAČRT 

 

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN 
IZDATKOV 

 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije 
proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: 

 institucionalni, 
 ekonomski, 
 programski, 
 funkcionalni (COFOG). 

 
 

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 
 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na 
vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih 
uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe 
za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na 
organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo 
neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno bo najbolj 
tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote: občinski 
svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, 
uradi, režijski obrat) in morebitni skupni organ občinske uprave. 
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Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje 
iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.  

 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so 
določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.  
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o 
programski klasifikaciji izdatkov ločimo tri nivoje:  
Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega proračuna), za 
katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  
Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno srednjeročnih in 
dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  
Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega uporabnika.  
 
Področja proračunske porabe so naslednja: 
01 Politični sistem 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
05 Znanost in tehnološki razvoj 
06 Lokalna samouprava 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
08 Notranje zadeve in varnost 
10 Trg dela in delovni pogoji 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
14 Gospodarstvo 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
17 Zdravstveno varstvo 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
19 Izobraževanje 
20 Socialno varstvo 
22 Servisiranje javnega dolga 
23 Intervencijski programi in obveznosti 
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ODHODKI 2017 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI: 

PK Opis 
Veljavni proračun: 

2017/2 
% 

1 2 3 4 

01 POLITIČNI SISTEM 107.658,49 1,57 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 18.000,00 0,26 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 68.210,00 0,99 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 801.361,00 11,65 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 195.800,00 2,25 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 600,00 0,01 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 60.475,00 0,88 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 142.740,00 2,08 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.227.012,00 18,33 

14 GOSPODARSTVO 452.158,50 6,59 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 493.063,84 7,19 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 702.638,42 9,52 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 236.400,00 3,45 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 470.715,40 6,86 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.741.794,00 25,40 

20 SOCIALNO VARSTVO 464.311,00 6,77 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 461.691,76 6,73 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 165.000,00 2,41 

    6.857.610,89 100,00 
 
Tabela 1: Prikaz odhodkov po programski klasifikaciji 
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Prikaz odhodkov 2017 po programski klasifikaciji

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04 SKUPNE ADMINSITRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14 GOSPODARSTVO

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

20 SOCIALNO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

 
Tabela 2:Prikaz odhodkov 2017 po programski klasifikaciji 
 
 
 

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
 
Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je 
namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma 
občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG 
klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
 



14 
 

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM 
PRORAČUNA 

 

Priprava navodil za pripravo proračuna občine 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom navodilo za 
pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo 
neposredni porabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ga predložijo za finance pristojnemu 
organu občine. Smernice za pripravo občinskega proračuna posrednim uporabnikom proračuna so bile 
posredovane dne 30.08.2016:  
 

Knjižnica Lenart, 
Zdravstveni dom Lenart, 
Razvojna agencija Slovenske gorice, 
Osnovna šola in vrtec Lenart in 
Osnovna šola in vrtca Voličina in Selce. 

 
 

Predlog proračuna 
 
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa 
zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog proračuna 
predstavljen in opravljena splošna razprava.  
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu 
opravi javna razprava. Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme 
stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog 
proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem upoštevani. Če občinski svet 
po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi 
občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan. 
 

Javna razprava o predlogu proračuna 
 
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen 
vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh 
občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. Občina objavi način in rok za 
vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na 
krajevno običajen način. 
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana 
javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu. Predsedniki delovnih teles 
občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih 
sejah pojasnijo predlog proračuna občine. 
 

Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu 
 
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen 
predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta 
obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani občinskega sveta 
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vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo pisno 
pri županu. 
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju 
med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo 
sredstva in za kakšen namen. 
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, 
katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval 
pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb 
in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o 
prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o 
amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev 
amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja. 
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se 
župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. Če 
župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in 
predložitev amandmaja članom občinskega sveta. Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da 
se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil 
predlagatelj. 
 

Sprejem proračuna 
 
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti, ter ali je proračun 
medsebojno usklajen po delih  glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, 
v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o 
proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme 
občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. 
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in 
predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan 
prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve. 
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave. 
Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v 
celoti in o odloku o proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. Če 
proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov 
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo 
za hitri postopek za sprejem odloka. 
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem 
financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega sveta. 
Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za 
sprejem odloka. 
 

Rebalans poračuna 
 
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo 
delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave. 
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem 
dopolnjenega predloga proračuna. 
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I. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

7 -  PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

 
 

74%

11%

3%
0%

12%

2017

DAVČNI PRIHODKI

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

 
Tabela 3: Prikaz plana prihodkov 2017 po deležih 

 

VRSTA PRIHODKOV  PLAN 2017 

DAVČNI PRIHODKI 4.952.929,00 

NEDAVČNI PRIHODKI 752.955,00 

KAPITALSKI PRIHODKI 190.000,00 

PREJETE DONACIJE 12.000,00 

TRANSFERNI PRIHODKI 822.733,00 

SKUPAJ PRIHODKI 6.730.617,00 

 
 

 
 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      4.952.929 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.335.569 

7000   Dohodnina 4.335.569 

 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci 
vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. 
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700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 
 
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne 
porabe. Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne porabe občin. Primerna 
poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance 
ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine 
občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila 
prebivalcev občine in povprečnine.  
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki 
za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina je eden 
izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave.  
Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo upoštevali  podatke Ministrstva za finance prehodne podatke.  Po 
predlogu Vlade RS smo za leto 2017 planirali povprečnino v višini 530 € na prebivalca1. 
 
Višina dohodnine po letih: 
 
 

Realizacija 
2012 

Realizacija 
2013 

Realizacija 
2014 

Realizacija: 
dohodnina in 
finančna  
izravnava 
2015 

Realizacija 2016: 
dohodnina in 
finančna 
izravnava 

Plan 2017: 
dohodnina in 
finančna izravnava 

4.345.506,00 4.321.099,00 4.364.998,00 3.989.219,00 
294.692,00= 
4.283.911,00 

4.150.380,00 
161.712,00= 
4.312,092,00 

4.335.569,00 
32.453,00= 
4.368.022,00 

 
Tabela 4: Višina dohodnine po letih 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vir: Ministrstvo za finance:  
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porabe_obcin_in_zneskov_fina
ncne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izravnava_za_leto_2017/ 
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4240000

4260000

4280000

4300000

4320000

4340000

4360000

4380000

Realizacija
2012

Realizacija
2013

Realizacija
2014

Realizacija
2015

Predvid.
realizacija

2016

Plan 2017

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

 
 
Tabela 5: Višina dohodnine in finančne izravnave po letih 
 
 
 
 
 

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €
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4.000.000,00 €
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DAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI
PRIHODKI
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PRIHODKI

Prihodki v letih 2016 in 2017

2016 2017

 
 
Tabela 6 Prikaz prihodkov v letih 2016 in 2017 
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Tabela 7: Prikaz prihodkov po letih od 2008 do 2017 
 
 

 ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2012 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2013 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2014 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2015 

OCENA 
REALIZACIJE 
2016 
 

PREDLOG 
PRORAČUNA 2017 

davčni 
prihodki 5.066.385 5.147.796 

4.823.425 4.716.879 4.637.079 4.952.929 

nedavčni 
prihodki 970.520 737.345 

862.947 1.232.076 854.400 752.955 

kapitalski 
prihodki 87.661 105.565 

198.438 312.681 75.000 190.000 

donacije 
15.350 15.669 

8.412 10.452 12.000 12.000 

transferni 
prihodki 5.390.982 1.538.129 

787.265 2.486.700 1.382.047 822.733 

SKUPAJ 11.530.897 7.544.504 6.680.487 8.758.788 6.960.526 6.730.617 
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703 - DAVKI NA PREMOŽENJE     
 
          

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 422.560 

7030   Davki na nepremičnine 355.500 

7031   Davki na premičnine 610 

7032   Davki na dediščine in darila 10.400 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 56.050 

                                                                       
 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) 
in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem 
sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. 
 
Davki na premoženje – 703 v proračunu skupaj znašajo 422.560 € 
 
Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 355.500 €, davki na premičnine-7031 skupaj 610 €, davki 
na dediščine in darila-7032 skupaj 10.400 €, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 
skupaj 56.050 €. 
 
V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
znesku 344.000 € ( od tega planiramo 191.000,00 € od pravnih oseb in 153.000,00 € od fizičnih oseb, 
zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 2.000 €, davek  od 
premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 8.500 € ter davek na premoženje od prostorov za počitek in 
rekreacijo v višini 1.000€. 
Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih 
davkov in je predviden v višini 610 €. 
Davke na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 10.400 € od tega zamudne 
obresti od omenjenih davkov v višini 400 €. 
Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin 
od pravnih oseb v višini 6.000 €,  od fizičnih oseb v višini 56.050 €  ter zamudnih obresti od davka na promet 
nepremičnin v višini 50 €. 
 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 194.800 

7044   Davki na posebne storitve 2.500 

7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 192.300 

 
 
Znotraj domačih davkov na blago in storitve so zajeti davki na dobitke od iger na srečo v višini 2.500 €, 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 190.000 €, občinske takse 
1.500 €, turistične takse 200 €, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter priključne takse 600 €.  
 
Domači davki na blago in storitve 704 - v proračunu skupaj znašajo 194.800 €. 
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71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 752.955 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  292.800 

7102   Prihodki od obresti 100 

7103   Prihodki od premoženja 292.700 

 
 
710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
 
Znotraj teh prihodkov so prihodki od udeležb na dobičku, obresti, prihodki od najemnin (stanovanja, poslovni 
prostori, javna infrastruktura, zakupnine) in prihodki od podeljenih koncesij. 
 
Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 292.800 €. 
 
Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 100 €. 
V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 292.700 €. Razdeljeni so takole: prihodki od 
najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 33.000 €, prihodki od najemnin za stanovanja 85.000 €, 
prihodki od najema vodovoda 170.000 €, prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 4.500 €, ter 200 € 
prihodki od pod. konc. za vod. oprav. občine. 
 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 
 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 7.000 

7111   Upravne takse in pristojbine 7.000 

 
 
Prihodki od upravnih taks in pristojbin so planirani v višini 7.000 €. 
 

712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  7.600 

7120   Denarne kazni 7.600 

 
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih 
zakonih. 
Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 4.600 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
pa 3.000 €. 
 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 128.755 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 128.755 

 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so sestavljenih iz prihodkov od vodarine Voličina v višini 450 € 
(prihodek od vodarine v celoti pripada vodovodnemu odboru Voličina), prihodkov od pokopališč v višini 
39.005 € (to so namenski prihodki, ki se porabijo za vzdrževanje pokopališč), prihodki od prodaje betonskih 
okvirjev za grobove (na odhodkovni strani, pa se ti prihodki pokrivajo s poravnavanjem računov dobaviteljem 
betonskih okvirjev, ki jih poravnavamo po realizaciji),  prihodkov iz naslova najema stojnic v višini 2.200 €, 
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prihodki za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 60.000 € ter drugi prihodki od prodaje v višini 
27.100 € (Upravna Enota, Metro, DZS, Alpina – ogrevanje po deležu ter obratovalni stroški in podjetje 
Madison za najeme oglasnih prostorov).  
Prav tako se v tej skupini kontov izkazuje tudi okoljska dajatev, katere vrednost pa je v minusu. Na tem kontu 
se izkazujejo prilivi občanov, občina pa je dolžna na podlagi letnega izračuna okoljske dajatve za preteklo leto 
nakazovati po dvanajstinah znesek iz tega konta na drug konto v skupini 704, ne glede na stanje konta, v 
skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ( Ur.l.RS, št. 
80/2012). 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 128.755 €. 
 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 316.800 

7141   Drugi nedavčni prihodki 316.800 

 
 
Med drugimi nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki iz naslova plačila storitev za 
predšolske otroke v VVZ (druge občina) v višini 160.000 €. Sem sodijo tudi prihodki od razpisnih 
dokumentacij in drugi izredni prihodki 38.000 € in  prihodki od komunalnih prispevkov v višini 95.000 €. 
Glede na predhodna leta predvidevamo tudi prihodke od zavarovalnin za škodne dogodke, 2000 €, povrnitev 
stroškov družinskega pomočnika in pomoč na domu 21.800 €. 
 
Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 316.800 €. 
 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 190.000 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 50.000 

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 50.000 

 
Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaje zgradb in 
prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja (avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine). 

 
720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Načrtovani so prihodki v višini 50.000 € od prodaje stanovanj, ki so v lasti občine. 

 
722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 
 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

140.000 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 140.000 

 
Gre za prihodke iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, ki so planirani v višini 140.000 €. Aktivno se bodo  
prodajala predvsem zemljišča v industrijski coni ter vsa ostala zemljišča, ki so v načrtu razpolaganja s 
premoženjem. 
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73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 12.000 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  12.000 

7300   Prejete donacije domačij pravnih oseb 12.000 

730 – PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
 
V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila, ter 
prostovoljna nakazila sredstev prejeta iz domačih virov. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi 
posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne 
namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in 
porabljajo.  
Prejete donacije so namenjene poletnim prireditvam Len-Art. Planirana so v višini 12.000 €. 
 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    822.733 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

394.832 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 394.832 

 
740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 
 
Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz 
drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega 
od skladov socialnega zavarovanja. 
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn 
javnega financiranja. 
 
Predvidena so sredstva finančne izravnave v višini 32.453 €. 
Finančna izravnava se dodeli občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more 
financirati primerne porabe, ter se dodeli v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, 
ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za 
finance, po sprejetju državnega proračuna ter sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena.  
 
Med transferne prihodke spadajo:  

požarna taksa – 10.000,00 €,  
Prihodki Ministrstva za notranje zadeve – sofinanciranje dvigala na občinski zgradbi 60.000 
Prihodki iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 142.740,00 €  
Pod druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo načrtujemo 85.000 € prihodkov. To so 

prilivi iz naslova zahtevkov za povračilo stroškov, katere lahko uveljavljamo v tekočih letih za 
predhodna plačila v različnih programih (redarska služba, javna dela in ostalo). 

Namenska sredstva – Širitev poslovno – industrijske cone 64.638,61. 
 

Transferni prihodki skupaj 740 – znašajo 394.832 €. 
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741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

427.901 

7416   
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

427.901 

 

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
Planirana so sredstva za širitev poslovno – industrijske cone iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ter prihodki iz naslova sofinanciranje čezmejnega sodelovanja. 
 

Prihodki iz naslova sofinanciranja čezmejnega sodelovanja: 
    - SI – HR 140.000 € 
    - SI – HU 44.591,64 € 
    - SI – AT 49.993,81€ 
 

Prihodki iz naslova širjenja poslovno industrijske cone: 
- 193.315,83 
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4 – ODHODKI 
 
 
 

 
Tabela 8: Prikaz odhodkov po letih od 2009 do 2017 
 
 

TEKOČI
ODHODKI

TEKOČI
TRANSFERI

INVESTICIJSKI
ODHODKI

INVESTICIJSKI
TRANSFERI

2016 2.142.266 2.503.715 1.561.002 57.800

2017 2.282.393 2.526.115 2.403.122 184.000
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Tabela 9: Primerjava odhodkov v letih 2016 in 2017 
 

 ZAKLJUČNI 
RAČUN 2010 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2011 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2012 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2013 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2014 

2 PREDVID. 
REALIZ.  

2016 

PLAN 2017 

Tekoči odhodki 2.050.855 2.244.933 2.047.572 1.681.031 2.455.537 2.180.922 2.142.266  2.282.393 
Tekoči transferi 3.655.660 3.908.652 3.394.170 2.598.759 2.590.509 2.689.632 2.503.715 2.526.115 
Skupaj tekoči 
del 

5.706.515 6.153.585 5.441.742 4.279.790 5.046.046 4.870.554 4.645.981 4.808.508 

         
Investicijski 
odhodki 

4.275.606 2.951.039 6.201.783 3.267.577 2.987.416 2.076.466 1.561.002 2.403.122 

Investicijski 
transferi 

78.570 44.993 35.820 35.984 65.726 25.300 57.800 184.000 

Skupaj 
investicijski 
del 

4.354.176 2.996.032 6.237.603 3.303.561 3.053.142 2.101.766 1.618.802 2.587.122 

         
VSI 
ODHODKI 

10.060.691 9.149.617 11.679.344 7.583.351 8.099.188 6.972.320 6.264.784 7.395.630 

Delež tekočega 
dela 

56,72 67,25 46,59 56,43 62,30 69,85 74 65,00 

Delež 
investicijskega 
dela  

43,28 32,75 53,41 43,57 37,70 30,15 26 35,00 
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31%

34%

33%

2%

Prikaz plana odhodkov v letu 2017 

TEKOČI ODHODKI

TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI

INVESICIJSKI TRANSFERI

 
 

Tabela 10: Tortni prikaz odhodkov v letu 2017 
 

 
VRSTA ODHODKOV 2017 

TEKOČI ODHODKI 2.282.393 

TEKOČI TRANSFERI 2.526.115 

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.403.122 

INVESICIJSKI TRANSFERI 184.000 

 
 

 
 
 
 

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na 
investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava. 
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna Občine Lenart 
v višini 6.963.517 €. 
 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.282.393 
 
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov 
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih 
stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne 
opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo 
vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila 
obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. 
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno 
varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 2.259.893 
€. 
 
 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 446.365 

4000   Plače in dodatki 403.300 
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4001   Regres za letni dopust 13.060 

4002   Povračila in nadomestila 30.005 

 
 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 
 
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz 
dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom.  
Plače in drugi izdatki v letu 2017 znašajo 446.365 €. 
 
Stroški dela, so v splošnem delu proračuna prikazani skupno. To so odhodki za plače in prispevki, regres za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust in kolektivno pokojninsko zavarovanje. Vsi odhodki 
so planirani v skladu s prilogo »Kadrovski načrt za leto 2017. 
 
Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZUJF in priporočili vlade. 

 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 
 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 64.271 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 34.950 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 26.530 

4012   Prispevek za zaposlovanje 253 

4013   Prispevek za starševsko varstvo 1.603 

4015   
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

935 

 
 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za 
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. 
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega 
sredstev za plače v proračunu v višini 64.271 €. 
 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.562.065 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 480.065 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 698.150 

4023   Prevozni stroški in storitve 14.450 

4024   Izdatki za službena potovanja 880 

4025   Tekoče vzdrževanje 154.500 

4029   Drugi operativni odhodki 214.020 

 
 
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, 
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intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na 
računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. 
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, nadomestilo podžupanoma,  
plačila poštnih in bančnih storitev. 
Skupni znesek v proračunu je predviden v višini 1.542.065€. 
 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 44.692 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 44.692 

 
 
403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 
 
Za plačilo obresti od kreditov načrtujemo skupno 44.692 €. Od tega je 1.000 € predvideno za plačilo obresti za 
kratkoročne kredite ter 43.692 € za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov.  
Skupni znesek v proračunu je predviden v višini 44.692 €. 
 
 

409   REZERVE 165.000 

4090   Splošna proračunska rezervacija 100.000 

4091   Proračunska rezerva 65.000 

 
 

409 – REZERVE 
 
Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s 
sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. 
V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru 
ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. 
Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 165.000 €. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 
100.000 €, sredstva proračunske rezerve pa so v višini 65.000 €. 
 
 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.526.115 
 
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od 
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh 
sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali 
splošne narave in ne investicijskega značaja. 
 
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim 
skladom. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 2.526.115€. 
 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.739.639 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 9.000 

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.500 

4119   Drugi transferi posameznikom 1.715.139 

 
 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 
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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. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da 
koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 
Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in zakonski akti. Obseg sredstev v 
proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev. 
Med družinskimi prejemki in starševskimi nadomestili načrtujemo izplačilo staršem ob rojstvu otroka v višini 
9.000 €. Področje ureja Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Lenart. 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti so načrtovani v višini 15.500 €. Sredstva so namenjena za 
pogrebne stroške nepreskrbljenih, za samozaposlovanje ter za enkratne izredne denarne pomoči. 
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi 
posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 
(1.120.491 €). Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v  višini 168.000 €, subvencioniranje 
stanarin v višini 50.000 €, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 45.248 €, izplačila za regresiranje 
oskrbe v domovih v višini 260.000 €, ter izplačila ki so namenjena za družinske pomočnike – 71.400 €.  
Upravičenci do socialnih transferov, oziroma skupna višin teh transferjev  se iz leta v leto povečuje. 
Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 1.739.639 €. 
 
 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 120.783 

4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 120.783 

 
 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

 
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer 
se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev 
dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen.  
Sredstva so rezervirana za : sofinanciranje političnih strank, Gasilsko zvezo, zaščito proti toči, za upravitelja 
Športne dvorane Lenart, članarino LAS, za Rdeči križ in Karitas ter za razpise za sofinanciranje športnih, 
kulturnih in drugih društev. 
Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 120.783 €. 
 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  665.692 

4130   Tekoči transferi občinam 31.752 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 74.400 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 5.100 

4133   Tekoči transferi v javne zavode 518.090 

4136   Tekoči transferi v javne agencije 36.350 

 
 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
 
Tekoči transferi občinam v višini 31.752 € so namenjeni za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Za 
zdravstveno zavarovanje brezposelnih načrtujemo 74.400 € odhodkov. Tekočih transferov v javne sklade smo 
načrtovali v višini 5.100 €. Sredstva so namenjena za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Tekočih transferov v javne zavode načrtujemo v skupni višini 518.090 €. To so sredstva za delovanje 
Knjižnice Lenart, izvajanje programa Pomoč na domu (CSD Lenart), mrliško pregledno službo, čiščenje 
športnih dvoran, tekoči materialni stroški za obe osnovni šoli, najemnina za vrtec Lenart, sofinanciranje 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor ter sofinanciranje javnih del drugim. 
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Tekoči transferi v javne agencije so ocenjeni na 36.350 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje Ovtarjevih 
novic, članarine (MRA IN SOS) ter za izvajanje nalog ORA ORP. 
 
Zaradi varčevalnih ukrepov smo nekatere transfere znižali. 
Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 665.692 €. 
 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 2.403.122 
 
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. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti 
projektov in projektne dokumentacije.  
Investicijski odhodki so načrtovani v višini 2.263.510 €, njihova realizacija pa je odvisna predvsem od 
realizacije načrtovanih prihodkov. Pri čemer še posebej izpostavljeno realizacijo načrtovanih prihodkov iz 
naslova prodaja zemljišč ipd, kateri se izključno namenjajo za novogradnje ali nakup novih osnovnih sredstev, 
realizacija trga dela odhodkov se lahko izvede ob pogoju predhodne realizacije teh prihodkov.  
 
Sredstva so načrtovana za obnove in sanacije cest, rekonstrukcijo pokopališča Lenart, tlakovanje pokopališča 
Voličina, Rekonstrukcija vodovoda Radehova, sanacije vodovoda, izgradnja centralne čistilne naprave, 
ureditev parkirišča Voličina, ureditev kolesarskih poti v Lenartu…. 
 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.403.122 

4202   Nakup opreme 107.000 

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.931.215 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 240.000 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000 

4208   
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 

74.906 

 
 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Sredstva so načrtovana:  za obnove mostov, sanacije cest, tlakovanje pokopališča Voličina, odkupi zemljišč, 
širitev industrijske cone v Lenartu, rekonstrukcije ulic, pločnikov… 
 
 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 184.000 
 
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev,  nabavo 
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in 
drugo. 
 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 166.500 

4310   
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

161.500 

4314   Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000 
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431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 
 
V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so sredstva za 
investicije in opremo gasilskim društvom Lenart, Voličina in Selce  (požarna taksa) ter vzdrževanje gasilske 
opreme. 
Sredstva so planirana v višini 86.500 €.  
 
 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 17.500 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 17.500 

 
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
 
Investicijski transferi zajemajo transfere namenjene javnim zavodom za investicijska vzdrževanja (obe 
osnovni šoli in knjižnica). Planirani so v višini 18.500 €.  
 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje 
kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup naložb. 
 

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

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

        

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

        

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

        

 
750 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
 
Občina Lenart v letu  2017 ne predvideva dajanja posojil in tudi vračilo danih posojil ne bodo realizirana, ker 
s strani Občine Lenart, ni bilo danih posojil. 
 

751 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
Iz tega naslova ni predvidenih prihodkov. 
 

752 – KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
 
Iz tega naslova ni predvidenih prihodkov. 
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C - Račun financiranja 

5 -  RAČUN FINANCIRANJA 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem 
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu 
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v 
proračunskem letu.  
 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 126.994 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 126.994 

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 126.994 

 
500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
 
V tej postavki je načrtovan prihodek2 za Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in 
Prešernovi, v višini 126.994,00 EUR za leto 2017, gre za enoletna razpoložljiva povratna sredstva za 
sofinanciranje investicij skladno z 23. členom ZFO-1 in  56. členom Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za 2016 in 2017. Skladno z 56. Členom (zagotavljanje sredstev občinam za 
sofinanciranje investicij) se ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 se v letu 2016 in 2017 sredstva za 
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje 
skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih 
proračunov, zagotavljajo v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v 
obliki transfera iz državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v 
proračunu države.  
 Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega 
odstavka 10.b člena ZFO-1. 
 

 
V računu financiranja se  v tej fazi proračunskih gradiv ne načrtuje novega zadolževanja. Izrecno 
izpostavljamo, da v kolikor ne bo mogoče pridobiti nobenih tujih virov financiranja investicije v Čistilno 
napravo bo morebiti potrebno razmisliti o postavitvi investicije na način, da se delno financira z 
zadolževanjem pri čemer se bo seveda iskala najugodnejša varianta, morebiti tudi preko SID banke ali Eko 
sklada ali drugih podobnih možnosti. Investicija v CČN je namreč takšnega obsega, ki ga glede naslednji 
obseg investicijskih sredstev ne moremo realno umestiti v enoletno financiranje z lastnimi sredstvi. 
Ker gre za tako pomembno investicijo bo seveda vsako odločanje o taki možnosti umeščeno posebej kot 
gradivo občinskega sveta in bo v sklopu tistih obravnav tudi mogoče o morebitni taki možnosti posebej 
odločati.  
 
V proračunskem letu 2017 sicer v tej fazi ne planiramo dodatnega zadolževanja, prav tako ne 
reprogramiranja obstoječih kreditov. 

                                                           
2 http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/obvestilo_obcinam-
2016/Delezi_sredstev_obcin_za_sofinanciranje_investicij_v_letih_2016-2017.pdf 
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55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 414.000 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  414.000 

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 414.000 

 
550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
 
Za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov planiramo sredstva v višini 414.000 €. 
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Datum Stanje zadolženosti/prebivalca v € 

31.12.2016 614,97 

31.12.2015 635,40 

31.12.2014 749,53 

31.12.2013 858,48 

31.12.2012 842,74 

31.12.2011 853,58 

31.12.2010 795,03 

31.12.2009 621,52 
 
Tabela 11: Stanje zadolženosti po letih na prebivalca 
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Prikaz odplačila kreditov po letih:  
 

DOLGOROČNI KREDITI 

 
odplačilo glavnic odplačilo obresti 

2014 478.147,00 111.685,88 

2015 334.941,12 113.012,88 

2016 306.549,00 88.952,97 
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Tabela 12: Odplačila dolgoročnih kreditov po letih 
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KRATKOROČNI KREDITI -REVOLVING 

  glavnice kreditov obresti kreditov 

2014 700.097,94 82.111,17 

2015 800.000,00 26.211,47 

2016 135.000,00 416,17 
 
V letu 2016 smo revolvingkredit  najeli izključno za primere, ko prilivi niso bili časovno usklajeni s poplačili 
investicij. Koriščenja so bila v dnevih minimalna, dokler nismo prejeli načrtovanih prihodkov.  
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Tabela 13: Odplačila kratkoročnih (revolving) kreditov po letih 
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II. POSEBNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

10     O BČINSKI  SVET 38 .846,49  

01 -  POLITIČNI SISTEM 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje porabe zajema dejavnosti občinskega sveta, stroške odborov in komisij občinskega sveta, 
materialne stroške občinskega sveta, financiranje političnih strank. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega 
sistema v Občini Lenart  in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo 
kakovosti življenja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 - Politični sistem     

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. 
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. 
 

10     OBČINSKI SVET 38.846,49 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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01019001   Dejavnost  občinskega  sveta  31 .436 ,49 
 

 

  

  

Opis podprograma 
Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah delovanje občinskega 
sveta in odborov (sejnine, stroški seminarjev), materialni stroški za občinski svet in odbore (drugi splošni 
material) ter sredstva za  financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o političnih strankah 
Poslovnik občinskega sveta 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.  
Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so uresničevanje sprejetih 
smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in 
pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s 
sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.  
Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, pravilnikov, 
navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih članov, nadzorovanje župana, 
podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi 
premoženja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski svet mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju 
stroke, tovrstnem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo 
zastavljeni cilji. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles oziroma samostojnih svetnikov. 
Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in 
organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in 
sprejemanju aktov. 
Kazalci: 
- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet, 
- število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles,  
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov. 
 
 

  100101 Sejnine občinskega sveta 16.000,00 

  100102 Sejnine odbori, komisije in drugo 11.000,00 

  100104 Financiranje političnih strank - SDS 896,38 

  100106 Financiranje političnih strank - SLS 1.144,23 

  100107 Financiranje političnih strank - Desus 648,54 

  100108 Financiranje političnih strank - SD 586,57 

  100109 Financiranje političnih strank - Nova Slovenija 462,65 

  100113 
Financiranje političnih strank - SMC-STRANKA MODERNEGA 
CENTRA 698,12 

 



39 
 

100101 – Sejnine občinskega sveta  in odborov                        16.000,00 

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo občinskega sveta. Predvidena sredstva 
občinskega sveta bodo zadoščala za sklic 8 rednih in izrednih sej občinskega sveta  ter sklice odborov. 
 
 

100102 - Sejnine, odbori,  komisije in drugo                             11.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena  financiranju delovanja delovnih teles.  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni temeljijo na podlagi proračuna 2016 in ocene realizacije 2016, ob upoštevanju števila svetnikov. 
 

100104-16 - Financiranje političnih strank                               4.436,49  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah in v Sklepu o 
financiranju političnih strank Občine Lenart. Strankam, katerih so kandidirali kandidati oz. kandidatke na 
zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripada na 
letni ravni odstotek zneska glede na število glasov (cca 1,9929 € na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te 
stranke). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Rezervirali smo 4.436 €ov. 
 
 

04039001   Obveščanje  domače  in  tuje  javnost i  7 .410,00 

 
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. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
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 7.410,00 
 

1 0 04 01  –  M a t e r ia ln i  s t r ošk i  ob č inske g a  sv e t a                7 . 41 0 , 00  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj postavke so zajeta sredstva namenjena snemanju sej Občinskega sveta v višini 3.910,00 €, kar 
zadošča za snemanje 8 sej; objave v MUV in UL - objavljanje odlokov sprejetih na sejah občinskega sveta 
2.000,00 € in pa materialni stroški Občinskega sveta 500,00 € - stroški priprav gradiva. 
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20     NADZORNI ODBOR 8.000,00 

 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je 
na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.  
Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in 
dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v 
zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v 
organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, 
upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša 
tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in 
srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov 
ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri 
načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske 
analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja 
občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in 
pravilno delo vseh ravni poslovanja občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge 
obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih 
komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eni 
strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in 
makroekonomskih napovedi UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, 
pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim 
prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 - Fiskalni nadzor 

0203 - Fiskalni nadzor                                                       

Opis glavnega programa 
Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo 
proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 
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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. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim letnim programom dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
 

02039001   Dejavnost  nadzornega odbora 8 .000,00 

 

Opis podprograma 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela 
končno poročilo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lenart; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ugotavljati smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
- nadzorovati delovanje občine, 
- spoštovanje predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe, 
- pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:  
- in sicer ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, 
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti    
    do virov sredstev, 
- ali se spoštujejo predpisi, ki urejajo posamezna področja porabe.  
Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za dosego cilja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kazalec v našem primeru je poročilo nadzornega odbora, v katerem je zajeto mnenje nadzornega odbora. 
 

  200201 Delovanje nadzornega odbora 8.000,00 
 

200201 – Delovanje nadzornega odbora                                                       8.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zajeti so predvideni stroški za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij 7.000,00 €, materialni stroški 
nadzornega odbora 100,00 €, Izdatki za službena potovanja 200,00 €, ter stroški konferenc in seminarjev 
700,00 €. Plan stroškov je pripravljen na podlagi letošnje realizacije. 
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30     ŽUPAN 91.222,00 

 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje porabe zajema dejavnosti župana in sicer: plača župana in podžupanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega 
sistema v Občini Lenart in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo 
kakovosti življenja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 
V program so uvrščene vse naloge, ki jih županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v 
okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih županu 
nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se 
uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana in podžupanov, ki jim jih nalagajo zakoni, 
ki urejajo njegove pristojnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, 
predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 
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 občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in 
občinsko upravo pripravi dolgoročno in srednjeročno strategijo občine ter potek njenega uresničevanja s 
katerimi bomo dosegali želene cilje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

  01019003   Dejavnost  župana  in podžupanov 76.222 ,00 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški dela župana, 
materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti, nadomestilo 
za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o uravnoteženju javnih financ 
Zakon o lokalni samoupravi 
Predpisi Občine 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih 
pravic državljank in državljanov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto 
strokovne in organizacijske podpore. 
 

  300101 Plača župan 47.522,00 

  300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 20.500,00 

  300103 Reprezentanca 7.000,00 

  300104 Objave in oglasi 1.000,00 

  300105 Stroški za delovanje urada župana 200,00 
 

300101 -  Plača župana                                                                              47.522,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za 
profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za 
finance. 
Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z 
uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Lenart 
se uvrsti v funkcijo župan V, plačni razred 51, katerega vrednost trenutno znaša 3.129,66 € (44. a člen ZSPJs, 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).  
Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka  na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za 
vsako zaključeno leto delovne dobe.  
 

300102 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev                                          20.500,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj te proračunske postavke so načrtovana sredstva, ki so namenjena podžupanu/podžupanji za 
nepoklicno opravljanje funkcije.  
Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni 
razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.  
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.  
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi 
funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju obsega podžupanovih 
pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.  
Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. 
Planirani so stroški za izplačilo nagrad dvema podžupanoma. 
 

300103 – Reprezentanca                                                          7.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj te proračunske postavke so izdatki za reprezentanco župana . Gre za pogostitev poslovnih partnerjev, 
zaključek svetnikov,  stroški raznih žalnih vencev, nakupe sveč, pogostitev ob raznih dogodkih… 

 

300104 – Objave in oglasi                                                        1.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega so proračunska sredstva namenjena  objavam osmrtnic in čestitk in predstavitvi občine v raznih 
glasilih. 
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300105 – Stroški za delovanje urada župana                              200,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega so proračunska sredstva namenjena  povračilu stroškov prevoza, dnevnic in drugim izdatkom 
župana, ter stroškom seminarjev, konferenc in simpozijev. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih 
posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju 
vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje 
javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To 
področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in 
tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in naziv programa v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih 
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za 
poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi 
zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih 
dogodkov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega 
glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti 
in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002   Izvedba  protokolarnih dogodkov 15.000 ,00 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pokroviteljstvo občine ob raznih prireditvah, sredstva za 
zlate poroke, jubileje, protokolarna in poslovna darila, novoletni sprejem župana, občinski praznik, sprejem 
gospodarstvenikov in podobno. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
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Zakon o praznikih in dela prostih dnevih  
Pravilniki občine 
 

  300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 8.000,00 

  300402 Odličnjaki 1.000,00 

  300404 Zlati maturanti 1.000,00 

  300405 Nagrada uspešnim študentom 4.000,00 

  300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi 1.000,00 
 

300401 – Promocijska dejavnost, pokroviteljstva                    8.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo za 
posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme pri županu ter  
protokolarna in poslovna darila in za stroške županovega vina, ki se izbere na podlagi Pravilnika za 
določanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vina, ki želijo kandidirati.  

300402 – Odličnjaki                                                               1.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade učencem, kateri so dosegli odličen uspeh v 
vseh razredih osnovne šole.  
 

300404 – Zlati maturanti                                                       1.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V mesecu septembru, na podlagi Sklepa občinskega sveta iz leta 2007, občina objavi javni poziv za dodelitev 
nagrad zlatim maturantom v občini Lenart, ki so v končanem šolskem letu dosegli naziv zlati maturant. 
Nagrade se podeljujejo maturantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Lenart in so opravili splošno ali poklicno maturo. Pogoj za pridobitev nagrade je pridobitev 
naziva zlati maturant, katerega dokazilo mora vlagatelj priložiti k izpolnjeni vlogi. Vsak zlati maturant prejme 
denarno nagrado v višini 200,00 EUR. 
V letu 2016 so trije zlati maturanti. 
 

300405 – Nagrada uspešnim študentom                                  4.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V mesecu septembru občina objavi Javni razpis za dodelitev nagrad uspešnim študentom v Občini Lenart in 
sicer na podlagi Pravilnika o nagradah uspešnim študentom v Občini Lenart. Predmet javnega razpisa je 
dodelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija. Nagrade se podeljujejo 
diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Lenart. 
Pogoj je uspešno opravljen dodiplomski ali podiplomski študij, kjer znaša povprečna ocena vseh opravljenih 
izpitov, vključno z zaključno nalogo (diplomsko nalogo, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo) 9,1 ali 
več. Nagrade znašajo od 200,00 do 400,00 €. 
V letu 2016 je pet nagrajencev. 
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300406- Nagrada za izjemne uspehe v športu in kulturi           1.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki so planirana  sredstva za razpis ljudi z izjemnimi dosežki na področju športa in kulture, saj 
ugotavljamo da imamo zelo nadarjene športnike in kulturnike ki dosegajo odlične rezultate tudi na svetovnih, 
evropskih in državnih prvenstvih. 
V letu 2016 smo izplačali nagrado trem uspešnim športnikom, ki so dosegli izjemne rezultate na evropskem in 
svetovnem prvenstvu. 
 
 

40     OBČINSKA UPRAVA 7.513.021,93 
 

02029001   Urejanje  na področju  f i skalne  pol i t ike  10 .000 ,00 

  400205 Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte 10.000,00 
 
Sredstva so planirana na podlagi povprečnega letnega števila objektov za katera je potrebno zagotoviti 
sredstva zaradi delne oprostitve plačila komunalnega prispevka na podlagi 2 odstavka 16. člena Odloka o 
komunalnem prispevku v Občini Lenart (MUV, št. 14/2010, 28/2011)  
Sredstva si Občina Lenart prenakaže na poseben podračun komunalnih prispevkov (prihodki). Gre za 
sredstva, ki se knjižijo kot prihodek v višini oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte, saj se na 
tak način na pravilno računovodsko izkazuje olajšava komunalnega prispevka za kmetijske objekte. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE                                                                               

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih 
posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju 
vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje 
javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To 
področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Glavne dolgoročne prioritete so kvalitetno in cenovno racionalno izvajanje protokolarnih dogodkov in 
prireditev, obveščanje občank in občanov ter druge zainteresirane javnosti o dogodkih v občini Lenart, o delu 
župana in občinskega sveta, občinske uprave, ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v okviru Občine 
Lenart. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih 
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za 
poslovne prostore občine. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj tega programa je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi 
zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih 
dogodkov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega 
glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti 
in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organizacijo in izvedbo prireditev, ter poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

04039002   Izvedba  protokolarnih dogodkov 42.800 ,00 
 

 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so planirana sredstva za izvedbo raznih kulturnih prireditev, ki se odvijajo tekom 
celega leta, kot so koncerti, gledališke predstave, otroške prireditve, Maistrove prireditve, proslava ob 
kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti in druge prireditve ob raznih obletnicah, praznikih in 
priložnostih. Ti stroški zajemajo honorarje izvajalcev, stroške ozvočenj, izdelave vabil, stroške SAZAS, 
manjše pogostitve in druge stroške.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih  
Pravilniki občine 
 

  400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve 25.800,00 

  400403 Božično-novoletna obdaritev otrok 5.000,00 

  400412 Stroški prireditev LenArt 12.000,00 
 

400401 – Stroški za razne večje kulturne prireditve            25.800,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke so zajete prireditve v okviru krajevnega in občinskega praznika 10.000,00, 
ter stroški za druge kulturne prireditve 15.800,00 €, kjer so predvideni stroški za županov sprejem, proslavo 
ob kulturnem prazniku, Maistrove prireditve, pustovanje, prvomajski pohod, proslava ob dnevu državnosti, 
božično novoletne prireditve, razne manjše prireditve v sodelovanju z Avstrijo in razne druge prireditve skozi 
leto (820. Obletnica prve pisne omembe Lenarta, 750. Obletnica prve pisne omembe Voličine, obletnica 
društev in drugih organizacij, koncerti, gledališke predstave za otroke…). V postavki so za navedene 
prireditve vsi stroški, tako nastopajočih, kot ozvočenje, SAZAS, pogostitve in drugi organizacijski stroški 
prireditev.  
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400403 – Božično novoletna obdaritev otrok                         5.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ta podprogram zajema tudi stroške za božično novoletno obdaritev otrok, v starosti od 1 do 7 let, ki imajo 
stalno in začasno bivališče v občini Lenart, skupaj več kot 650 otrok. Stroški zajemajo nakup daril,  izvedbo 
treh lutkovnih predstav (dve v Lenartu in ena v Voličini), stroški vabil, ozvočenja in SAZAS. 
 

400412 – Stroški prireditev LenArt                                       12.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prireditve LEN-ART potekajo od srede junija do konca avgusta, tako da se v tem času zvrsti  do 15 do 20 
prireditev. V zadnjih dveh letih smo prireditve organizirali s sredstvi sponzorjev. Ta cilj želimo doseči tudi v 
prihajajočem letu. V okviru prireditev LEN-ART organiziramo nastope domačih-lokalnih izvajalcev, 
profesionalnih slovenskih umetnikov in tuje izvajalce, zvrstijo se folklorne prireditev, gledališke predstave, 
koncerti različnih glasbenih zvrsti in prireditve za otroke. V teh stroških so zajeti stroški nastopajočih 
izvajalcev, stroški ozvočenja, stroški SAZAS, stroški izdelave programskih listov, manjše pogostitve in drugi 
stroški povezani z izvedbo prireditev. Na vseh navedenih prireditvah nastopajo tudi domača društva, učenci 
osnovnih in glasbene šole. 
V letu 2016 je bilo 48 sponzorjev. Sponzorjem velja posebna zahvala, saj so s svojimi sponzorskimi prispevki  
finančno omogočili izvedbo prireditev. Zbranih je bilo 10.241,87 eur sponzorskih prispevkov v denarju, in pa 
v obliki storitev (gostinske storitve, prenočišče za nastopajoče),  v vrednosti 800 eur.  Stroški prireditev 
znašajo na 11.300,50 eur. Omeniti je potrebno, da Agatine skrivnosti v okviru prireditev LEN-ART le 
oglašujemo na programskih listih, finančno pa ta prireditev v stroških LEN-ART-a ni zajeta, ker je 
financirana iz drugih virov.  
 

04039003   
Razpolaganje  in upravljanje  z  
občinskim premoženjem 3 .000,00 

 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, ter investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
Pravilniki občine 
 

  400406 Medgeneracijski center 3.000,00 
 

400406 – Medgeneracijski center                                             3.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva  v višini 3.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje programa »večgeneracijskega 

centra«. Sredstva se bodo porabila za kritje materialnih stroškov, ki bodo nastajali ob različnih aktivnostih 

posameznih društev , ki bodo izvajala različne programe sodelovanja vseh starostnih skupin občanov v obliki 

različnih delavnic, srečanja, izobraževanja, ipd. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev.  
Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja 
lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, 
delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 
za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali 
zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo 
temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se 
pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob 
gospodarski porabi proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 - Dejavnost občinske uprave 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za 
pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja 
občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter 
zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, izmenjava izkušenj, pridobivanje 
strokovne pomoči, in sodelovanje občin v razmerjih z državo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

06019003   Povezovanje  lokalnih  skupnost i  36 .350 ,00 

 

Opis podprograma 
Ta podprogram vključuje druge oblike povezovanja občin, kot so regionalne razvojne agencije. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- razvoj človeških virov, 
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- razvoj gospodarstva, 
- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture. 

  400628 Regionalni razvoj in programi 36.350,00 
 

400528 – Regionalni razvoji in programi                               36.350,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (MRA, Razvojne agencije 
Slovenske gorice s statusom območne razvojne agencije, vključno s financiranjem Ovtarjevih novic in 
Skupnosti občin Slovenije) v skupni višini 36.350,00 €. Ocena stroškov je narejena na podlagi realizacije 
letošnjega leta z upoštevanjem zmanjšanja odhodkov.  
 
Razvojna agencija Slovenske gorice opravlja naloge območne razvojne agencije - ORA za območje 
Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice – ORP Slovenske gorice, ki zajema 9 občin: Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Pesnica, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah in Šentilj. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo 
proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

06039001   Administraci ja  občinske  uprave 545.347,01 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni 
stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za 
materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o občinskem redarstvu 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon za uravnoteženje javnih financ 
Zakon o prispevkih za socialno varnost 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-  kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave, 
-  strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
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- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih    
udeležencev v postopkih,  
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno, učinkovito in kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 
 

  400601 Plače 365.975,00 

  400602 Pisarniški in splošni material in storitve 21.130,00 

  400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija 78.860,00 

  400608 Prevozni stroški in storitve 8.150,00 

  400610 Službena potovanja 480,00 

  400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih 1.300,00 

  400612 Delo zunanjih sodelavcev 2.100,00 

  400613 
Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri 
delu 400,00 

  400615 Stroški obratovanja prostorov 23.200,00 

  400624 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 31.752,01 

  400625 Stroški notarjev 4.000,00 

  400626 Sodni stroški 4.000,00 

  400627 Drugi pravni stroški 4.000,00 
 
 

400601 – Plače                                                                    365.975,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz 
na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Stroški so planirani v skladu s 
prilogo »Kadrovski načrt za leto 2017« v skupni višini  365.975,00 €. Obseg sredstev za plače je načrtovan v 
skladu z notranjimi varčevalnimi ukrepi, Zakonu o uporabi javnih financ  in priporočili vlade. Dosedanji 
obseg plač se dviga zaradi sprostitve v sistemu plač javnih uslužbencev in napredovanj v decembru 2016. 
Načrtovana masa je skladna z letošnjo realizacijo, pri čemer izpostavljamo, da se je tudi že prej predvideno 
skrčenje števila zaposlenih ustalilo na sedanjih 13 zaposlenih v Občinski upravi in dveh zaposlenih v 
režijskem obratu za nedoločen čas, ter eni delavki zaposleni za določen čas v Režijskem obratu za katere so 
plače zagotovljene pri odhodkih proračunskega uporabnika Režijski obrat.  
 

400602 – Pisarniški in splošni material in storitve                21.130,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nemoteno delo občinske uprave so planirani materialni stroški in storitve. Znotraj tega so zajeti stroški za 
pisarniški material in storitve 8.000,00 €, časopisi, revije in strokovna literatura 500,00 € (tu so zajeti stroški 
12 mesečne naročnine dnevnika Večer, tednika Štajerski tednik, in Medobčinskega uradnega vestnika.), 
oglaševalski stroški (Radio SG v skladu s pogodbo 183 € mesečno) 2.200,00 €, računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 7.000,00 €, drugi splošni material in storitve 1.500,00 €, ter plačilo storitev organizacijam 
za plačilni promet 1.930,00 €. 
 



52 
 

400603–Energija, voda, kom. stor. in komunikacija              78.860,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške električne energije 12.000,00 €, stroške 
ogrevanja 36.000,00  €, voda in komunalne storitve 2.960,00 €, smeti 1.100,00 €, telefona, faksa, elektronske 
pošte 14.000,00 €, poštnine in kurirske storitve 7.000,00 €, stroški zavetišča za male živali 2.800,00 € ter 
vzdrževanje spletne strani občine 3.000,00 €.   

 

400608- Prevozni stroški in storitve                                        8.150,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujemo sredstva za plačilo goriva 3.000,00 €, vzdrževanja in popravila vozil 3.000,00 €, pristojbine za 
registracijo 450,00 €  in zavarovalne premije za vozila 1.700,00 €. 
 

400610 – Službena potovanja                                                     480,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujejo se sredstva na kontu stroški prevoza v državi. Glede na to da zaposleni uporabljamo službena 
vozila, so ti stroški predvsem za parkirnine.  
 

400611 – Strokovna izobraževanja zaposlenih                         1.300,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo seminarjev, simpozije in posvetov. Glede na varčevalne 
ukrepe, se zaposleni odločamo, v kolikor se da,  predvsem za seminarje SOS, saj so zaradi članstva občine 
cenejši.  
 

400612 – Delo zunanjih sodelavcev                                         2.100,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj proračunske postavke so zajeta plačila avtorskih honorarjev v višini 100,00 €, plačila za delo preko 
študentskega servisa 500,00 € (kljub dejstvu, da letošnje leto nismo imeli realizacije na tej postavki, le ta 
ostaja v planu za  primer morebitnega nadomeščanja ob daljših bolniških odsotnosti zaposlenega) in pa 
nagrade študentom  1.500,00 € (študentom  na obvezni praksi v občinski upravi pripada mesečna nagrada za 
obvezno opravljanje prakse v skladu z ZUJF v 97,26 € ter povračilo stroškov prevoza na delo in regres za 
prehrano, kot velja za javne uslužbence). 
 

400613 – Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi  400,00            

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 Zdravstveni pregledi za zaposlene, varstvo pri delu. V letu 2017 so planirani stroški dveh zdravniških 
pregledov. 
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400615 – Stroški obratovanja prostorov                               23.200,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za čistilni storitve in material  18.000,00 € (čiščenje Propoint), 
za varovanje občinske zgradbe – alarmi 1.200,00 €, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,00 € in pa 
tekoče vzdrževanje druge opreme prav tako 2.000,00 €.  

400624 – Medobčinski inšpektorat in redarstvo                     31.752,01 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skupni organ medobčinskega redarstva in inšpektorata je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 
28/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) ter 3. člena Dogovora o ureditvi medsebojnih 
razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog skupne občinske uprave, št. 01003-68/2011, z dne 19. 1. 2012. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske uprave občin 
ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi. 
MIRM potrebuje za izvajaje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega reda, javne 
snage in čistoče ter zagotavljala varnega ter neoviranega prometa in varstva občinskih cest, določena 
finančna sredstva. Kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic MIRM izreka tudi sankcije, pri čemer so globe 
izrečene fizičnim ter pravnim oz. odgovornim osebam prihodki, ki se stekajo v proračun občine, kjer je 
prekršek bil storjen. Kljub opisanemu pa profitna dejavnost ni osnovna dejavnost organa, ampak je osnovni 
zakonski namen doseči spoštovanje uveljavljenih predpisov, torej zagotavljanje pravne varnosti na območju 
občin ustanoviteljic.  
 

DELITEV PO KLJUČU IZ USTANOVITVENEGA ODLOKA ZA INŠPEKCIJO IN REDARSTVO (leto 2017) 

 

  INŠPEKCIJA 29,5 % REDARSTVO 70,5 % SKUPAJ 

OBČINA DELEŽ 
VSOTA 
LETNA 

VSOTA 
MESEČNA 

DELEŽ 
VSOTA 
LETNA 

VSOTA 
MESEČNA 

LETNO MESEČNO 

BENEDIKT 1,4 4.286,11 357,18 0,4 2.926,60 243,88 7.212,71 601,06 

CERKVENJAK 1,4 4.286,11 357,18 0,4 2.926,60 243,88 7.212,71 601,06 

DUPLEK 2,7 8.266,08 688,84 0,99 7.243,33 603,61 15.509,40 1.292,45 

HOČE-SLIVNICA 3,4 10.409,13 867,43 0,89 6.511,68 542,64 16.920,81 1.410,07 

KUNGOTA 2,7 8.266,08 688,84 0,49 3.585,08 298,76 11.851,16 987,60 

LENART 2,7 8.266,08 688,84 3,21 23.485,93 1.957,16 31.752,01 2.646,00 

LOVRENC 1,4 4.286,11 357,18 0,25 1.829,12 152,43 6.115,24 509,60 

MIKLAVŽ  2,7 8.266,08 688,84 0,79 5.780,03 481,67 14.046,10 1.170,51 

PESNICA 3,4 10.409,13 867,43 0,25 1.829,12 152,43 12.238,26 1.019,85 

RAČE-FRAM 2,7 8.266,08 688,84 0,79 5.780,03 481,67 14.046,10 1.170,51 

RUŠE 3,4 10.409,13 867,43 0,49 3.585,08 298,76 13.994,21 1.166,18 

SELNICA 2,7 8.266,08 688,84 0,49 3.585,08 298,76 11.851,16 987,60 

STARŠE 1,4 4.286,11 357,18 0,49 3.585,08 298,76 7.871,19 655,93 

SVETA ANA 1,4 4.286,11 357,18 0,4 2.926,60 243,88 7.212,71 601,06 

SVETI JURIJ 1,4 4.286,11 357,18 0,4 2.926,60 243,88 7.212,71 601,06 

SVETA TROJICA 1,4 4.286,11 357,18 0,49 3.585,08 298,76 7.871,19 655,93 

ŠENTILJ 3,4 10.409,13 867,43 0,49 3.585,08 298,76 13.994,21 1.166,18 

MARIBOR 60,4 184.915,20 15.409,60 88,29 645.972,90 53.831,08 830.888,11 69.240,68 

SKUPAJ 100 306.151,00 25.512,58 100 731.649,00 60.970,75 1.037.800,00 86.483,33 

Tabela 14: Prikaz razreza stroškov MIRM 
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400625 – Stroški notarjev                                                       4.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški notarskih storitev predstavljajo predvsem stroški overitev in stroški  predlogov vpisov sprememb 
lastninskih pravic pri ureditvi nepremičnin pod kategoriziranimi občinskimi cestami, ob tem pa še razni vpisi 
služnostnih in drugi stvarnih pravic, kar je vezano predvsem na načrtovane investicije, ureditve lastninske 
pravice na zemljiščih pod občinskimi kategoriziranimi cestami, sestava notarskih listin v postopkih ipd.     
 

400626 – Sodni stroški                                                            4.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za stroške, ki nastajajo v raznih sodnih postopkih, kot so predujmi za izvedence, eventuelne sodne takse, 
varščine v postopkih sodnih prodaj zemljišč, na katerih ima občina interes ipd.  
 

400627 – Drugi pravni stroški                                                4.000,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Gre za stroške odvetniških storitev, ki jih koristimo v postopkih, kjer se Občina na podlagi zakona ne more 
zastopati sama, kot so npr. gospodarski spori, ter zastopanja na drugih področjih – izvršilnih ipd. 
 
 

06039002   

Razpolaganje  in upravljanje  s  
premoženjem,  potrebnim za  delovanje  
občinske  uprave 138.600,00 

 

Opis podprograma 
Zagotoviti občinski upravi in njenim organizacijskim enotam primerne prostore ter opremljenost delovnih 
mest. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o izvrševanju proračuna 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotovitev delovnega mesta, 
- ohranitev objektov in javnih površin, 
- dobava za ogrevanje prostorov, elektrike ter vode, 
- odvažanje odpadkov, 
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno izvajanje dela. 
 

  400617 
Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje 
uprave 15.000,00 

  400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme 19.000,00 

  400629 Izdelava energetskih izkaznic 300,00 

  400632 Dvigalo za občinsko stavbo 100.000,00 
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  410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO 4.300,00 
 
 

400617 – Zavarovanje objektov in opreme                             15.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za zavarovanje občinskega premoženja in odgovornosti načrtujemo 15.000,00 €. 
 

400618 – Nabava in vzdrževanje strojne opreme                    19.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebna brezhibna računalniška in programska oprema. Znotraj 
tega podprograma se načrtujejo sredstva za  vzdrževanje računalniške in programske opreme v višini 
13.000,00 € in sredstva za nakup računalniške in programske opreme v višini 6.000,00 €. Pri vzdrževanju 
računalniške opreme so poleg storitev vključene tudi plačila vseh pravic za programska orodja s katerimi 
deluje občinska uprava in se plačujejo letno, programi MS, CADIS, antivirusna zaščita, digitalna potrdila in 
druga plačila za licenčnine za programska orodja in pravice dostopov do različnih baz preko katerih lahko 
deluje občinska uprava. Ob tem pa tudi dejansko vzdrževanje tako programske opreme kot strojne opreme.  
 
 

400629 – Izdelava energetskih izkaznic                                     300,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z Energetskim zakonom (Ur. list RS, št. 27/07 - UPB, 70/08, 22/10, 37/11 - Odl. US, 10/12, 94/12 in 
17/14 - EZ-1) morajo imeti stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2   in so v lasti ali uporabi 
javnega sektorja, energetsko izkaznico, ki mora biti nameščena na vidnem mestu.  Meja uporabne površine 
stavb, za katere velja obveznost glede energetske izkaznice, se postopoma znižuje, in sicer skladno z zahtevami 
Energetskega zakona, je do 9. julija 2016 meja uporabne tlorisne površine 500 m2, po tem datumu pa 250 m2. 
To pomeni, da ta obveznost trenutno velja samo za objekte večje od 500 m2. Predviden strošek je 300,00 €. 
 

400632 – Dvigalo za občinsko stavbo                                   100.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu Občine Lenart  planiramo sredstva za izgradnjo osebnega dvigala za potrebe uporabnikov 
Občine Lenart in Upravne enote Lenart. Dvigalo je namenjeno predvsem lažjemu dostopu v vse prostore tako 
upravne enote kot občinske uprave. Specifičnost razdelitve prostorov v občinski stavbi terja tako investicijo, 
saj razen vložišča Upravne enote v pritličju ni nobenih drugih upravnih prostorov. Tako je dostop gibalno 
oviranim osebam, tudi starejšim dejansko onemogočen v druge pisarne upravne stavbe. Občina Lenart je po 
izpostavitvi tega dejstva tudi v dnevnem časopisu pospešeno pristopila k potrebnemu za izvedbo te investicije, 
saj je očitno sredstva mogoče zagotoviti tudi iz strani MJU v deležu uporabe prostorov. Tako se predlaga 
skupna izvedbe investicija, Občina je že vložila vlogo  za izdajo gradbenega dovoljenja pri Upravni enoti 
Lenart in pričakujemo, da bo le to tudi v hitro izdano in pravnomočno. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
bomo izvedli javno naročilo za dobavo osebnega dvigala in za izvedbo vseh potrebnih gradbenih del, ki jih bo 
potrebno izvesti za potrebe funkcioniranja dvigala. Po zagotovitvi sredstev s strani ministrstva pa tudi 
pristopili k skupni izvedbi investicije. Predvidevamo da se bo investicija izvedla v prvi polovici leta 2017. Za 
to postavko planiramo sredstva v višini 100.000,00 € z vključenim DDV, od tega 40.000,00 EUR lastnih 
sredstev preostali delež pa od MJU, ki uporablja več kot 60% delež vseh prostorov v skupni stavbi. Tekom 
investicije bo urejena tudi klančina namenjena dostopom gibalno oviranim osebam pred stavbo in 
najverjetneje tudi stavbno pohištvo,ki bo omogočalo nemoteno uporabo vstopa v stavbo vsem uporabnikom.  
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410603 – Stroški službenih vozil in opreme - RO                    4.300,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana za vzdrževanje in uporabo vozila Kia, ter drugih delovnih strojev in orodij ki jih 
uporablja režijski obrat (traktor, kosilnice, LTZ, motorne žage, kosilnice na nitko, snežna freza ipd.). Za 
goriva in maziva je predvidenih 3.000,00 €, za vzdrževanje in popravilo vozil 500,00 € in zavarovalne premije 
za motorna vozila 800,00 €. 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in 
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati 
število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, 
materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih 
nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je 
pomembno omeniti naslednje dokumente: 
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije 
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih 
gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Lenart. Stalna pripravljenost na posredovanje v 
primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost 
 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se načrtujejo sredstva za izvedbo programa pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programa varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija 
v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih 
situacijah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje gasilskih društev in zvez. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001   
Pripravljenost  s i s tema za  zašči to ,  
reševanje  in  pomoč 2 .700,00 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij 
ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.   

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Zakon o varstvu pred požarom 
Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih 
skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje po nesrečah. Dolgoročni cilj 
je tudi, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne 
zaščite za primer naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe. Pomembno je tudi, da 
obveščamo prebivalce o nevarnostih in možnih zaščitah pred njimi. 
 

  400702 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje 500,00 

  400710 Stroški intervencij (štab CZ) 1.000,00 

  400711 Opremljanje štabov CZ 1.000,00 

  400722 Izobraževalni programi 200,00 

 

400702 – Opazovanje, obveščanje, alarmiranje                          500,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 500,00 € stroškov. 
 

400710 – Stroški intervencij (štab CZ)                                    1.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 1.000,00 € stroškov. 
 

400711 – Opremljanje štabov CZ                                            1.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 1.000,00 € stroškov. 
 

400722 – Izobraževalni programi                                              200,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 200,00 € stroškov. 
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07039002   
Delovanje  s is tema za  zašči to ,  reševanje  
in  pomoč 193.100,00 

 

Opis podprograma 
Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja 
društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in 
občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme 
(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Zakon o varstvu pred požarom 
Zakon o gasilstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih gasilskih enot 
na območju naše občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj temelji na reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, predvsem pa tudi v okviru gašenja 
požarov. 
 

  400705 Gasilska zveza Lenart 16.000,00 

  400709 Investicije v opremo gasilskih društev 150.000,00 

  400712 Občinsko poveljstvo 250,00 

  400713 Zavarovanje ljudi in opreme 250,00 

  400714 Požarna taksa 10.000,00 

  400715 Zdravniški pregledi - GASILCI 1.000,00 

  400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart 4.500,00 

  400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina 2.750,00 

  400718 Obvezna javna služba - PGD Selce 2.750,00 

  400719 Izobraževanje gasilskih pripadnikov 500,00 

  400720 Vzdrževanje gasilske opreme 1.500,00 

  400723 Obramba proti toči 3.600,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 

400705 – Gasilska zveza Lenart                                                            16.000,00 
 
Na postavki so planirana sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Gasilske 
zveze Lenart 16.000,00 €. 
 

400709 – Investicije v opremo gasilskih društev                                 150.000,00 
 
Občina Lenart je v zadnjih letih   namenila sredstva  manjšim nakupom opreme in nakupom manjših vozil za 
prevoze moštev. Zaradi dotrajanosti se predvideva financiranje gasilskega vozila – cisterne.. Predvideva se 
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višina sredstev, ki bi zadoščala z nakup kvalitetnega rabljenega vozila, ki bi služilo namenu izvajanje  javne 
službe. 
 
Sredstva so še namenjena Gasilskim društvom, katerim smo transfere glede na tekoče leto povišali; požarna 
taksa, katero nam mesečno nakazuje Ministrstvo za obrambo, mi pa te zneske prenakazujemo gasilskim 
društvom; 500 € je namenjenih izobraževanju gasilskih pripadnikov, 1.500 € vzdrževanju gasilske opreme, ter 
3.600 € po razrezu za letalsko obrambo pred točo, ki jo izvaja vsako leto Letalski center Maribor. 
 
 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je čim večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost. 
 

0802 –Policijska in kriminalistična dejavnost  

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se načrtujejo sredstva za izvedbo programa spretnostne vožnje osnovnošolskim 
otrokom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje čim večje varnosti in ozaveščanje otrok o varnosti v cestnem prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

08029002   Notranja  varnost  600,00 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje in izvedba programa spretnostne vožnje JUMNIKAR. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o policiji 
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje prometne varnosti in osveščanje osnovnošolskih otrok o varnosti v cestnem prometu. 
 

  100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 600,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma je načrtovana proračunska postavka za prometno preventivo, porabnika Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 600,00 EUR. Predlaga se  znesek v isti višini kot preteklo leto.  
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in 
razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje 
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih 
delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe 
strukture brezposelnih ter zmanjšanje število brezposelnih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih v naši občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

10039001   Povečanje  zaposl j ivost i  3 .000,00 

Opis podprograma 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje samozaposlovanja.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
 

  401001 Sofinanciranje samozaposlovanja 3.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje samozaposlovanja.  
Občina izvaja naloge na področju aktivne politike zaposlovanje in vzpodbuja odpiranje novih delovnih mest v 
smislu samozaposlovanja brezposelnih oseb, za kar v skladu z občinskim pravilnikom namenja del 
proračunskih sredstev za finančno pomoč pri samozaposlitvi. Realizacija postavke je odvisna od števila 
prispelih vlog posameznikov.  V letu 2016 se ne predvideva realizacija, saj do dneva priprave gradiva še 
nismo prejeli vloge za sofinanciranje na podlagi tega ukrepa.  
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11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe 
Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju kmetijstva 
(prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in 
razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja 
podeželja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem, ohraniti kulturno in 
bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, 
izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kazalci: 
- število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11029003 – Zemljiške operacije 
 

11029003   Zemlj iške  operaci je  142.740,00 

Opis podprograma 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za izvajanje kmetijskih operacij v obliki nepovratnih 
sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo 
načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 

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

Namen izvajanja zemljiških operacij, kot so komasacije in melioracije kmetijskih zemljišč, je izboljšanje 
posestne in zemljiške strukture ter izboljšanje pogojev obdelave kmetijskih zemljišč 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev za obdelavo zemljišč. 
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  401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 142.740,00 
 

401114 – Namakalni sistem Selce – namakanje kmetijskih zemljišč 

V Občini Lenart, kraju Selce je bil v letu 1999 zgrajen mali namakalni sistem, za katerega je bilo izdano 
uporabno dovoljenje 35104-283/2001-6 UE Lenart z dne 08.01.2002. Namakalni sistem je bil zgrajen za 
takrat Sadjarstvo Lenart ni pa bil v funkciji. 
V lanskem letu, pa so začeli okoliški kmetovalci razmišljati, zaradi vedno pogostejših klimatskih sprememb, o 
izrabi akumulacije, ki je bila zgrajena s kapaciteto 40.000 m3. Istočasno pa Program razvoja podeželja 2014-
2020 ponuja možnost, da se lahko v okviru ukrepa 4.3, sofinancira izgradnja velikega namakalnega sistem, ki 
je podprt 100 % iz sredstev EKSRP. 
Zaradi zgoraj navedenega so se okoliški kmetovalci odločili, da bi s pomočjo Občine Lenart, ki bi se prijavila 
na javni razpis za Izgradnjo velikih namakalnih sistemov v letu 2017, s pomočjo omenjenih sredstev očistili 
obstoječo akumulacijo, zgradili novo črpališče in primarni vod do vsake parcele, kjer se bo namakalo. 
Omenjena kapaciteta zajetja omogoča namakanje 40 do 60 ha kmetijskih površin.  
Za namakanje so se odločili naslednji kmetovalci: 

-Slanič Milko, Selce 58, 2232 Voličina na površini 4,1 ha 

-Čeh Boštjan, Selce 51 , 2232 Voličina na površini 4,6 ha 

-Vohl Katica, Selce 101, 2232 Voličina na površini 8,7 ha 

-Sužnik Damjan/Franc, Selce 50, 2232 Voličina na površini 4,20 ha 
-Dvoršak Rado, 4,8 ha 

Skupna površina namakanja znaša 26,43ha. Namakali se bodo trajni nasadi, njive in travniki . Okvirna 
priznan vrednost investicije brez splošnih stroškov bo znašala 111.000,00 € brez DDV in cca. 6000 € splošnih 
stroškov (geodetski posnetek, izračun hidravlike tekočin, vloga za JR. Skupna vrednost investicije bo torej 
znašala 117.000,00 € brez DDV oz. 142.740,00 € z DDV. Omenjena vrednost bo podprta s strani sklada 
EKSRP. Drugi stroški pri omenjeni investiciji niso predvideni. Realizacija december 2016 – september 2018. 
Vložitev zahtevka na ARSKTRP v mesecu decembru 2016. 
 
  
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE                                                           

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, 
železniške infrastrukture, letališke ter vodne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura 

 

16%

84%

Vlaganje v cestno infrastrukturo v letu 2016

vlaganje v ceste

ostali del proračuna

 
Tabela 15: Prikaz deleža vlaganja v cestno infrastrukturo 

 

Opis glavnega programa 
Glavni program 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 cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanja občinskih cest ter v zimskih 
razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
13029004 - Cestna razsvetljava 
13029005 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
 

13029001   
Upravljanje  in  tekoče  vzdrževanje  
občinskih  cest  567.000,00 

Opis podprograma 
Ta podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in 
tekoče vzdrževanja javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu, 
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. 
 

  401303 Redno vzdrževanje javnih cest 391.000,00 

  401350 Ureditev kolesarskih poti - naselje Lenart 45.000,00 

 401328 Projekt mostu za pešce in kolesarje čez Velko 3.000,00 

  401378 Odprava arhitektonskih ovir v občini 5.000,00 

  401379 Ureditev cestne infrastrukture (Zavrh) 80.000,00 

  401390 Most v Industrijski ulici 8.000,00 

  401391 Kolesarska cesta po nasipu (Lenart-Trojica) 35.000,00 
 

401303 – Redno vzdrževanje javnih cest                             391.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Program rednega vzdrževanja cest, zajema proračunski postavki namenjeni izvrševanju koncesijske pogodbe, 
ki zajema vsa potrebna dela letnega in zimskega cikla vzdrževanja (KS Voličina 190.000,00 €, KS Lenart 
200.000,00 € in vzdrževanje gozdnih - po programu in financiranju Zavoda za gozdove Slovenije, se vsako 
leto izvedejo najnujnejši ukrepi za varnejše dostope do gozdov – 1.000,00 €.  
  
 

401350 – Ureditev kolesarskih poti – naselje Lenart             45.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planiramo sredstva za ureditev kolesarskih poti v samem mestu. Sredstva bodo namenjena najverjetneje razširitvi 
pločnika iz centra v smeri stare industrijske cone, prav tako pa v smeri proti naselju Ob gozdu. Sredstva se bodo 
prerazporedila skladno z aktivnostmi, ki jih bo izvajala DRSI na državnem cestnem programu v najožjem središču mesta.  
 

401328 – Projekt mostu za pešce in kolesarje čez Velko                             3.000,00 
Postavka v letu 2016 ni bila realizirana, zato se prenese v leto 2017. 

401378 – Odprava arhitektonskih ovir v občini                       5.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno s popisom potrebnih ukrepov, da se zagotovi možnost nemoteno gibanje vseh skupin udeležencev v prometu, tudi 
gibalno oviranih, gre za seznam več manjših ukrepov (nižanje robnikov ob prehodih cestišča), ostali bodo urejeni tekom 
večjih investicij planiranih na ostalih postavkah v proračunu.  
 

401379 – Ureditev cestne infrastrukture (Zavrh)                   80.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za dograditev in širitev 1100m ceste, ki se bo izvedla 
vzporedno z izgradnjo pločnika in prireditvenega platoja ob vili na Zavrhu. Za investicije na Zavrhu so v tem 
proračunu, ob sredstvih pod postavkami SI-HR zagotovljena še sredstva na postavki Vzdrževanje Štupičeve 
vile.  
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401390 – Most v industrijski ulici                                           8.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki se predvidevajo sredstva za dogradite, oziroma postavitev mostne konstrukcije za 
pešce in kolesarje, kot nadaljevanje pločnika iz centra mesta do industrijske cone Lenart.  Gre za ukrep 
izboljšanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev na »ozkem« prehodu čez obstoječi most.   
 

401391 – Kolesarska cesta po nasipu (Lenart – Trojica)        35.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V letu 2017 se planira izvedba in ureditev kolesarske povezave med Lenartom in Sv. Trojico po obstoječih nasipih 
vodotoka. Vezano na že velikokrat izrečene pobude. Opravljeni so bili prvi razgovori z ARSO, Zavodom za naravne 
vrednote tudi ribiči, gre za prvi ukrep v načrtih ureditve kolesarskih povezav na nasipih vodotokov. Sredstva so 
namenjena predvsem ureditvi tamponskega nasutja potrebnega za utrditev površine za kolesarsko cesto.  
 

 

13029002   
Inves t ic i jsko  vzdrževanje  in  gradnja  
občinskih  cest  482.412,00 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture .  
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na  proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo 
občinskih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest po plazovih. Znotraj tega 
podprograma so načrtovana sredstva  za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest, 
- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Tako kot za vse ostale investicije v proračunu, oziroma ves variabilen del proračuna velja tudi za ta program, 
da se bo izvajal skladno z razpoložljivimi sredstvi na način, da se bo v skupnem znesku investicij zadnjih 30% 
investicij zadržalo do poznega poletja oziroma jeseni, oziroma tako dolgo, da bodo iz realizacije vidni 
prihodki v okviru predvidevanj in tako tudi zagotovljena sredstva za izvedbo. V primeru, da katera investicija 
ne bo v celoti ali sploh ne bo izvedena kljub načrtu v proračunu, se bo uvrstila v NRP oziroma proračun 
prihodnjega leta. Navedeno je, glede na negotovost finančnih prihodkov v zadnjih letih, nujno za zagotovitev 
likvidnosti občine. Na sploh se bodo investicije in variabilen del proračuna izvajal postopoma tekom leta, saj 
želimo zadeve izpeljati brez kratkoročnega financiranje, če bo le možno, oziroma bomo kratkoročno 
financiranje najeli zgolj v primeru, da za sofinancirane projekte ne bomo pridobili sofinancerskih sredstev 
vnaprej, temveč šele po izkazanem plačilu, v takem primeru se kratkoročnem financiranju skoraj gotovo ne 
moremo izogniti, sploh če bo navedeno (zamik sofinancerskih sredstev)  pri največjih sofinanciranih projektih.  
 
V okviru podprograma načrtujemo naslednje sanacije cest:  

  401329 Lesena brv za pešce in kolesarje na Poleni 4.000,00 
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 401334 Rekonstrukcija vozišča – Ulica pod bregom 25.376,00 

 401337 Razbremenitev fekalne kanalizacije za naselje Sp. Voličina 41.236,00 

 401343 Obnova mostu v naselju Sp. voličina 40.000,00 

  401347 Rekonstrukcija ceste Partinje 20.000,00 

  401370 Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC - RC Lenart-Avstrija 5.000,00 

  401372 Rekonstrukcija JP 705 891 13.000,00 

  401373 Rekonstrukcija JP 705 592 in 705 593 20.000,00 

  401374 Rekonstrukcija JP 703 101 Jazbine-Zavrh (Horvat, Ornik) 6.500,00 

  401375 Rekonstrukcija JP 705 333 Selce (Dvoršak) 20.000,00 

  401376 Rekonstrukcija JP 703 112 11.000,00 

  401377 Rekonstrukcija JP 703 111 4.000,00 

  401380 Ureditev parkirišča (Voličina) 20.000,00 

  401381 Rekonsrukcija ceste Hrastovec - Voličina 100.000,00 

  401382 Rekonstrukcija Industrijske ceste v Lenartu 28.000,00 

  401383 Rekonstrukcija ulice Ele Kristl 18.300,00 

  401384 Rekonstrukcija Prežihove ulice s pločnikom 43.000,00 

  401385 Rekonstrukcija odsekov v Ulici heroja Lacka 13.000,00 

  401386 Rekonstrukcija JP Nadbišec (Fekonja Edvard) 10.000,00 

  401387 Novogradnja pločnika v naselju Voličina 20.000,00 

  401388 Rekonstrukcija odcepa Šilec ( Zg. Voličina) 10.000,00 

  401389 Rekonstrukcija odcepa ceste (pošta Voličina) 10.000,00 
 

-401329 Lesena brv za pešce in kolesarje na Poleni 4.000,00 € - Na tej proračunski postavki 
zagotavljamo sredstva za postavitev brvi za pešce ob obstoječem mostu na vstopu na ŠRC Polena. 
Ukrep izboljšuje varnost pešcev, ki sedaj prehajajo most po vozišču.     

 

-401334 Rekonstrukcija vozišča – Ulica pod bregom Postavka v letu 2016 ni bila realizirana, zato se prenese 
v leto    2017. 
 

-401337 Razbremenitev fekalne kanalizacije za naselje Sp. Voličina Postavka v letu 2016 ni bila realizirana, 
zato se prenese v leto 2017. 
 

-401343 Obnova mostu v naselju Sp. Voličina Postavka v letu 2016 ni bila realizirana, zato se prenese v leto 
2017. 

 
  

-401347 Rekonstrukcija ceste JP 704901 SP. Partinje 
Sredstva so rezervirana za lokalne sanacije dotrajanega  cestišča na cesti JP 704 091 v tej fazi v  
skupni dolžini cca 200 m. 
 

-401370 Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC – RC Lenart – Avstrija  
Sredstva so rezervirana za izdelavo idejnih projektov za povezovalno cesto mimo mesta Lenart, ki bo 
potekala skozi industrijsko cono v dolžini 800 m.  

 
 

-401372 Rekonstrukcija JP 705 891/Cmureška cesta 13.000,00 €- Na proračunski postavki zagotavljamo 
sredstva za gradnjo 130 m asfaltnega odcepa, ki je v mestu Lenart še v gramozni obliki, ter povezuje 
pet stanovanjskih hiš.     
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-401373 Rekonstrukcija JP 705 592 in JP 705 593/Sp. Žerjavci - 20.000,00 € - V letu 2016 smo na obeh 

gramoznih odcepih položili vodovod.  V 2017 bomo oba  odcepa v skupni dolžini 330m tudi nadgradili 
in asfaltirali. 
 

-401374 Rekonstrukcija JP 703 101/Jazbine-Zavrh 6.500,00 € - Gramozen odcep med cestama čez 
Jazbine in po Zavrhu je sicer dolg 421m. Asfaltna cesta se pa zgradi zgolj v delu  do   stanovanjskih 
hiš v dolžini 150m. 
 

-401375 Rekonstrukcija JP 705 333/Selce-Dvoršak 20.000,00 € - V letu 2016 smo na tem gramoznem 
odcepu položili vodovod.  V 2017 bomo cesto  v  dolžini 277m  tudi nadgradili in asfaltirali. 
 

-401376 Rekonstrukcija JP 703 112/Sp. Voličina 11.000,00 € - Na tem odcepu so se v minulih letih 
zgradile stanovanjske novogradnje. Zaradi strmega gramoznega priključka na lokalno cesto, bomo 
zgradili asfaltiran odcep v dolžini 120m. 
 

-401377 Rekonstrukcija JP 703 111/Sp. Voličina  4.000,00 € - Na cesti v skupni dolžini 746m se odvija 
zgolj promet v kmetijske namene. Del te kategorizirane ceste, ki povezuje dve stanovanjski hiši je bil v 
letu 2016 saniran in nadgrajen, zato bomo v letu 2017 še izvedli asfalterska dela 
 

-401380 Ureditev parkirišča v Voličini 20.000,00 € - Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za 
izgradnjo parkirišča pod osnovno šolo v Voličini.  

 
-401381 Rekonstrukcija ceste LC 203 151/152 Hrastovec-Voličina 100.000,00 € - Na tej proračunski 

postavki zagotavljamo sredstva za izgradnjo širitve  ceste in asfalterska dela. Gre za del sanacije, 
skupaj 3600m dolgega odcepa, ki se bo nadaljevala še v naslednjih letih.    

 
-401382 Rekonstrukcija LK 205 191/ Industrijska cesta, Lenart 28.000,00 € - Na tej proračunski postavki 

zagotavljamo sredstva za modernizacijo dela Industrijske ulice in parkirišč med podjetjema 
Papirservis in Lentherm v dolžini 120m. 
 

-401383 Rekonstrukcija ulice JP 405 781/Ele Kristl, Lenart, 18.300,00 € - Na tej proračunski postavki 
zagotavljamo sredstva za sanacijo in asfaltiranje 135m dolge ulice Ele Kristl v Lenartu.  

 
-401384 Rekonstrukcija LZ 204 042/Prežihova ulica, Lenart, 43.000,00 € - Na tej proračunski postavki 

zagotavljamo sredstva za obnovo ulice s pločnikom v dolžini 260m.  
 

-401385 Rekonstrukcija odsekov JP 705 741 in JP 705 732 Heroja Lacka, 13.000,00 € - Predvideva se 
obnova dveh dotrajanih odsekov in sicer tretjega in četrtega odcepa-leva stran iz smeri Mariborske 
ceste. Obnovi se odvodnjavanje in asfaltna podlaga ulice.   

 
-401386 Rekonstrukcija JP 703141 Nadbišec-Sovjak   10.000,00 € - Na tej proračunski postavki se 

predvidevajo sredstva za obnovo dotrajane ceste, ki se lokalno, kjer so posede, globinsko sanira in 
preplasti. Predvidena obnova v skupni dolžini cca 200m.   
 
 

-401387 Novogradnja pločnika v naselju Voličina JP 703052 Sp. Voličina-Štralek 20.000,00 € - Na tej 
proračunski postavki se predvidevajo sredstva za izgradnjo pločnika v dolžini 300m ob asfaltni cesti 
ulice v smeri Štraleka.  
 

-401388 Rekonstrukcija odcepa Šilec v Zg. Voličini  10.000,00 € - Na tej proračunski postavki se 
predvidevajo sredstva za izgradnjo asfaltnega nekategoriziranega cestnega odcepa do stanovanjskih 
hiš v Zg. Voličini.   
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-401389 Rekonstrukcija odcepa ceste JP 703091 Sp. Voličina-Velika gora   10.000,00 € - Na tej 
proračunski postavki se predvidevajo sredstva za obnovo in modernizacijo dotrajanega dela ceste med 
pošto in mostom. Dela se bodo izvedla po končanju izgradnje novega mostu na tej lokaciji.    
 

 

13029003   Urejanje  cestnega prometa 17.600 ,00 

Opis podprograma 
Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih 
dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, drogov semaforjev in drugih del, ki so 
nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
Zakon o graditvi objektov 

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema, ter urejena avtobusna 
postajališča. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema, ter 
vzdrževanje avtobusne postaje Lenart. 
 

  401304 Vzdrževanje avtob. postaje Lenart 2.000,00 

  401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 8.000,00 

  401345 Celostna prometna strategija 7.600,00 
 
 

401304 – Vzdrževanje avtobusne postaje Lenart 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Znotraj proračunske postavke so načrtovana  sredstva v višini 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje avtobusne postaje 
Lenart (II. faza sanacije nadstreška na peronu – prenos iz preteklega leta, obnova talnih označb, tekoče vzdrževanje 
infrastrukture na peronu).  

 

401327 – Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Znotraj tega podprograma so načrtovana  sredstva v višini 8.000 EUR za ureditev prometne signalizacije in 
kategorizacije cest (načrti in druga projektna dokumentacija, postavitev nujno potrebne nove prometne 
signalizacije na območju celotne občine, kategorizacija novih občinskih cest). 
 

401345 – Celostna prometna strategija                                                           7.600,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Občina Lenart se je odločila za pripravo dokumenta CPS, ker je le-ta pogoj za uspešno kandidiranje na 
prihajajočih razpisih MzIp za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti. 
V ta namen smo se v novembru 2015 prijavili na javni razpis za sofinanciranje izdelave CPS in prejeli 
pozitiven sklep v vrednosti 27.115,00 EUR. Z vključitvijo širše javnosti in z izkušenimi strokovnjaki bo 
celostna prometna strategija Občine Lenart pripravljena do konca leta 2016.  
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Za projekte trajnostne mobilnosti je v programskem obdobju 2014-2020 na voljo iz KS 26 mio EUR in iz 
ESRR 21 mio EUR za občine, vzgojno-izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, prevoznike, nevladne 
organizacije, regionalne razvojne agencije in podjetja.  
Gre za naložbe v urbana območja, zato bodo prednost do teh sredstev sicer imele mestne občine, upravičenci 
pa bomo tudi v mestnih naseljih, kamor se po statistiki uvršča tudi Lenart v Slovenskih goricah. Tako je 
odprta možnost, da bo iz tega naslova v prihodnje mogoče črpati sredstva EU za varne dostope do postaj in 
postajališč JPP, stojala in nadstrešnice za kolesa, sistem P+R, postajališča JPP, pločnike, kolesarske steze, 
ukrepe trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet, zeleno mestno 
logistiko, sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti in izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o 
trajnostni mobilnosti. 
 
 

13029004   Cestna razsvet l java 150.000,00 

Opis podprograma 
Gre za gradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem preprečevanje vandalizma 
zaradi osvetljenosti naselij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi varčnimi 
svetilkami. 
 

  401302 Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne energije 110.000,00 

  401351 Investicijsko vzdrževanje JR 40.000,00 
 

401302 – Tekoče vzdrževanje JR in poraba elek. energije   110.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj proračunske postavke se načrtujejo sredstva za javno razsvetljavo in sicer za porabo električne 
energije v višini 80.000,00 € ter za tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave v višini 30.000,00 €. 
 

401351 – Investicijsko vzdrževanje JR                                 40.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru javne razsvetljave pa načrtujemo tudi sredstva v višini 40.000,00 € za  sanacije drogov JR, razne 
dograditve in menjave obstoječe dotrajane razsvetljave. Zakonodaja nam narekuje čim hitrejšo zamenjavo 
obstoječe razsvetljave za novejšo in varčnejšo. Tako nekaj sredstev namenjamo posodobitvi JR in s tem 
sledimo zakonodaji in trendom varčevanja. 
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1306 – Telekomunikacije in pošta 

Opis glavnega programa 
Glavni program telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in 
pošto. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti občanom Lenarta boljše širokopasovne storitve. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev večjemu številu uporabnikov.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacije 

 

13069001   
Inves t ic i jska  v laganja  v  
te lekomunikaci je  10 .000 ,00 

Opis podprograma 
Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti občanom Lenarta boljše širokopasovne storitve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev večjemu številu uporabnikov.  
 
 

  401330 Širitev širokopasovnih omrežij 10.000,00 
 
 

401330 – Širitev širokopasovnih omrežij                              10.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 bodo namenjena sredstva položitvi v smeri Zavrha in naprej. Na tak način se bo skupaj s 
ponudnikom Telekom d.d. zagotovilo hitrejše razvejanje omrežja, pri čemer je prav tako pomembno, da bo 
ponudnik skladno z razvejanjem zaščitnih cevi tudi pristopil k širitvi in polaganju kabla v pripravljena 
območja in postavitvijo jaškov in druge infrastrukture, ter bi v tej smereh tudi dejansko razširil optično 
telekomunikacijsko mrežo. 

 
 
 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
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Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, 
gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito 
intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja 
konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na 
promocijo občine  kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva ter vzpostavljanje pogojev za razvoj 
turizma. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 
Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in 
spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- razvoj turizma, 
- pomoč pri uresničitvi programa turističnega društva, 
- s sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce  tudi od drugod, 
promocija občine navzven, 
- s turističnimi tablami zagotoviti preglednost kraja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Povečanje prepoznavnosti območja občine širši javnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.000,00 

  401425   Podjetniški inkubator 5.000,00 

 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za pomoč pri ustanovitvi in zagonu mladim podjetnikom. 
Sredstva so planirana v višini 5.000 €. 
 

14039002   
Spodbujanje  razvoja  turizma in  
gost ins tva 447.158,50 

Opis podprograma  
V podprogramu so načrtovani izdatki za razvoj turizma, vzdrževanje tematskih poti in članarino društva Las 
Ovtar, prav tako so vsebovani projekti, katere smo prijavili v programe financiranja INTTEREG. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji in letni izvedbeni cilji  
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov ter 
zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. 
S tem bomo dosegli skupen cilj – zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na gospodarsko rast. 
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  401404 Razvoj turizma 2.310,00 

  401416 Vzdrževanje tematskih poti 1.000,00 

  401426 Članarina LAS OVTAR 8.246,00 

  401427 Čezmejno sodelovanje SI - HR 161.762,50 

  401428 Čezmejno sodelovanje SI - HU 109.827,50 

  401429 Čezmejno sodelovanje SI - AT 131.012,50 

  401430 Vzdrževanje Maistrove vile Zavrh 35.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 

401404 – Razvoj turizma                                                         2.310,00 

V okviru proračunske postavke so načrtovan sredstva za pripravo raznih materialov in 
gradiv za promocijo občine s poudarkom na turizmu.  

 

401416 – Vzdrževanje tematskih poti                                      1.000,00 

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje tematske poti okoli jezera Komarnik. 
 

401426 – Članarina LAS OVTAR                                            8.246,00 

 

Lokalna akcijska skupina »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«  se v obdobju 2014-2020 širi iz dosedanjih 6 
občin na 10 občin. Dosedanjim občinam iz območja Upravne enote Lenart so se odločile pridružiti občine: 
Duplek, Pesnica, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj. V skladu s spremenjeno zakonodajo so 
potrebne tudi organizacijske spremembe, saj društvo ni več dovoljena organizacijska oblika za LAS, ampak se 
je treba organizirati kot pogodbeno partnerstvo. Vse aktivnosti za oblikovanje razširjenega partnerstva so se 
izvedle tekom letošnjega leta.  
Strategija lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric za programsko obdobje 2014-2020 je bila uspešno 
potrjena v mesecu oktobru 2016 s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehran, kar je pogoj za izvedbo nadaljnjih razpisov in sofinanciranje projektov na območju LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) za programsko obdobje 2014–2020 smo 
oblikovali v okviru lokalnega partnerstva na območju desetih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, 
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah in Šentilj ter se povezali v lokalno akcijsko skupino »LAS Ovtar Slovenskih goric« (v 
nadaljevanju LAS). Območje LAS predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, ki jo določajo 
enake naravne značilnosti, skupna zgodovina in notranja družbena povezanost.  
Občine se že vrsto let razvojno in projektno povezujejo, pristop LEADER in nov ukrep CLLD pa nam bosta 
omogočila učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in podeželskega območja ob 
zavedanju, da brez sodelovanja lokalnega prebivalstva in pomoči vseh akterjev, ne bo mogoče realizirati 
programov in operacij.  
Pri nastajanju dokumenta so kot vsebinska izhodišča služili do sedaj izvedeni projekti, določene strokovne 
podlage ter predlogi, ki so se oblikovali med postopkom nastajanja razvojnega dokumenta.  
Poleg izdelave dokumenta so vzporedno potekale tudi aktivnosti nabora projektnih idej, ki so služile za 
oblikovanje osrednjega vsebinskega dela SLR.  
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Prav tako je hkrati potekal proces vzpostavljanja partnerstva med javnim, zasebnim, ekonomskim in 
nevladnim sektorjem z namenom oblikovanja skupnih programov in operacij, ki bodo prispevali k celostnemu 
razvoju podeželja na območju.  
Z blagovno znamko Ovtar želimo nadaljevati sistem uporabe imena, ki podjetjem, društvom in kmetijskim 
gospodarstvom služi za promocijo izdelkov in pridelkov, ki predstavljajo avtohtonost, kvaliteto in tradicijo.  
Z izkoriščanjem blagovne znamke Ovtar, ki je zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino od leta 2007, 
želimo območje LAS še naprej prepoznavati kot območje specifične ponudbe (trajnostne zaposlitve v območju 
LAS), mreženja dogodkov in aktivnega preživljanja prostega časa.  
Ovtar predstavlja in promovira tudi številne prireditve, dogodke, priznanja, spominke in druge aktivnosti, kjer 
se predstavlja Ovtarjeva ponudba – mreža ponudnikov območja Slovenskih goric; ta je nadgradnja večletnega 
dela, ki je že in še bo obrodilo sadove v pestrejši ponudbi pridelkov in izdelkov s kmetij ter pripomoglo k 
prepoznavnosti kmetij in območja, h kakovostnejši turistični ponudbi na podeželju in k oblikovanju novih 
tržnih priložnosti v okviru lokalne samooskrbe.  
Dolgoročno bo izvajanje ukrepov dokumenta prispevalo k večji blaginji ljudi iz osrčja Slovenskih goric. 
Dokument je usklajen in komplementaren z Območnim razvojnim programom Območnega razvojnega 
partnerstva Slovenske gorice za 2014–2020, Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno 
regijo 2014–2020 (RRP) in Programom razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 2020 (PRP), 
Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 ter Operativnim 
programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP KP). 
V obdobju 2014-2020 LAS ne bo več koristila zgolj sredstev Leader (Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja), ampak tudi del sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – gre za t.i. CLLD (lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost). Sredstva so tudi v prihodnje namenjena manjšim projektom, po konceptu »od spodaj 
navzgor«.    
 
Vse občine na območju LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC prispevajo 1,00 €/prebivalca kot prispevek za 
stroške delovanja Lokalne akcijske skupine.  
 
 

401427 – Čezmejno sodelovanje SI - HR                              159.762,50 

Občina Lenart je kot vodilni partner projekta na 1. rok javnega razpisa Programa sodelovanja INTERREG V-
A Slovenija - Hrvaška 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem 
zakladov kulturne dediščine« oz. akronimom »DETOX«. Vloga je bila z obvestilom Organa upravljanja 
odobrena dne 09.09.2016. Projekt »DETOX« se delno sofinancira s strani Evropske unije, iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, v višini 772.181,21 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 908.448,50 EUR. 
 
V projektu »DETOX«, ki se izvaja v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018, sodeluje 7 partnerjev: 

-Občina Lenart, 
-Mestni muzej Varaždin, 
-Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
-Občina Vinica, 
-Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
-Občina Donja Voća, 
-Občina Sveta Ana in 

2 pridružena partnerja: 
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije ter 
-Turistična zveza Varaždinske županije. 

 
Projekt naslavlja predvsem dva izziva, in sicer kako povezati razdrobljeno ponudbo ter kako »razstrupiti« 
stresno preobremenjenega človeka. Projekt bo na zabaven način poučil obiskovalca o kulturni dediščini. 
Splošni cilj projekta je aktivno ohraniti etnološko dediščino podeželskega območja ter jo vključiti v čezmejni 
trajnostni turistični paket.  
V projektu bomo izvedli številne aktivnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju in promociji kulturne in etnološke 
dediščine območja ter povečanju števila obiskovalcev. Osrednje planirane aktivnosti so: 
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oblikovanje čezmejnega turističnega produkta EtnoTour, 
izvedba različnih prikazov življenja naših prednikov s pomočjo sodobne tehnologije, 
združitev ponudbe območja v mobilni aplikaciji ter spletnem portalu, ki bo nudila informacije o 

ponudnikih hrane in pijače, kulturni dediščini in prenočiščih ter funkcijo virtualnega sprehoda po 
občinah, 

izvedba 42 EtnoTour delavnic in prikazov s področja tradicionalnih obrti (pletenje, mizarstvo, itd.) ter 
renovacija objektov kulturne dediščine. 

 
Glavna rezultata projekta sta:  

EtnoTour paket, ki bo združeval 4 načine prikazov življenja naših prednikov: sodobna tehnologija (3D 
hologramski virtualni živi prikazi življenja v obliki »3D doživljajske sobe«), e-knjižnica (ohranjene 
stare knjige), etno kino na prostem (stari SI-HR filmi) in 6 renoviranih objektov kulturne dediščine za 
izvajanje  EtnoTour delavnic v realnem okolju (praktični prikaz življenja nekoč).  

Razvoj skupne čezmejne aplikacije, kjer bodo na enem mestu zbrani podatki o dediščini, turistični 
ponudbi, MSP-jih, itd. in omogočen virtualni sprehod po tradicionalnih domačijah.  

Ciljne skupine so prebivalci (ki bodo imeli več možnosti za zaposlitev), turisti (katerim bo na voljo bolj 
atraktivna in pestrejša ponudba), lastniki dediščine in MSP-ji (ki se bodo lahko vključili v ponudbo in skupno 
aplikacijo) ter partnerji (prispevek k večji prepoznavnosti in povezanosti čezmejnega območja).  
Skupna promocija EtnoTour paketa, ki bo potekala v sodelovanju s turističnimi zvezami, agencijami ter 
lokalnimi ponudniki bo omogočala sinergijske učinke na razvoj čezmejnega območja in njegovega 
gospodarstva. Projekt je inovativen, saj bo z njegovo izvedbo uvedel popolnoma nov 3D holografski koncept 
prikazovanja življenja v tradicionalnih domačijah. Urejena bo prva 3D doživljajska etno hiša na 
programskem območju. 
 

401428 – Čezmejno sodelovanje SI - HU                              109.827,50 

S Programom  sodelovanja Interreg V– A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost območja preko 
diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, varovanja kulturne in naravne 
dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in storitev. Temelj sodelovanja: drugačnost v 
preteklosti in sedanjosti.  
 
Cilji sodelovanja devetih partnerjev: 

povečati privlačnost čezmejnega območja (Občina Apače, Občina Lenart,Občina Sveta Ana, Sv. 

Andraž v Slov. goricah, ZVKDS, FERI, Szentgotthard-Monošter, PTK Andovci, Őriszentpéter 

Város Önkormányzata, 

okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma – povečati 

število nočitev obiskovalcev na ožjem in širšem območju izvajanja projekta, 

izboljšati dostopnost do kulturne dediščine – do grajskega vrta pri gradu Hrastovec, 

dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, 

povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev – atraktiven prikaz 

čarovniških procesov iz preteklosti, 

razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe. 

Vsekakor investicija ima številne pozitivne učinke v smislu večje kvalitete življenja, boljših pogojev za delo in 
življenje, boljšega zdravstvenega stanja prebivalstva, boljših razmer za razvoj podeželja, gospodarstva, zlasti 
za razvoj turizma, ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnost, in podobne, s katerimi je mogoče 
dokazati ekonomsko upravičenost načrtovane investicije.  

Vloga vseh vključenih partnerjev za projekt »Čezmejno sodelovanje z Madžarsko – Pobeg iz zgodovine v 
prihodnost – Po poti strpnosti« je bila ponovno oddana v mesecu juliju na Javni razpis za predložitev 
projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –Madžarska 2014-2020. Investitor bo 
aktivnosti nadaljeval v skladu z določili razpisa in določili zavezujočih aktov, ki bodo posledica odobrenega 
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sofinanciranja projekta, ki vključuje ureditev varne poti za pešce in kolesarje, postavitev informativnih  tabel, 
promocijski material, razvoj novih turističnih produktov kot pilotno izvedbo..  

Priprava trajnostnega čezmejnega turističnega produkta v obliki doživljajskega odklopa "Pobeg v zgodovino 
čarovništva" po točkah strpnosti v Občini Lenart. Pobeg bo vseboval več različnih, vnaprej določenih 
aktivnosti, ki jih bo obiskovalec izbral glede na svoj razpoložljivi čas, vremenske razmere, mobilnost in željo 
po raziskovanju. Predvidena je dvakratna izvedba "Pobeg v zgodovino čarovništva" v Občini Lenart z 
uradno otvoritvijo točk strpnosti in prikazi čarovniških procesov ter demostracijo novega turističnega 
produkta predstavnikom partnerjev, magnetov, lokalnim prebivalcem, promotorjem, novinarjem in vsem 
ljubiteljem naravne in kulturne dediščine. 

 
 

401429 – Čezmejno sodelovanje SI - AT                              131.012,50 

Partnersko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno naravno ter kulturno dediščino. 
Ustrezno ohranjanje in valorizacija takih sredstev predstavljata velik potencial za gospodarski in 
socialni razvoj partnerskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma. Za razvoj območja kot 
trajnostne turistične destinacije je potrebna uravnotežena usklajenost med povečano stopnjo ohranitve in 
javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z ohranitvijo kulturne kompleksnosti, ki sta jo 
ustvarili dve različnih kulturni identiteti. Projekt čezmejnega sodelovanja je pomembno orodje za 
doseganje takšnega ravnovesja, ki ga je mogoče doseči z vzpostavljanjem skupnega razumevanja in 
celovitih skupnih pristopov valorizacije, ki zagotavljajo ohranitev kulturne dediščine na eni strani in 
spodbujajo trajnostni turizem. Cilj čezmejnega sodelovanja se je soočiti z izzivi, ugotovljenimi s skupnim 
pristopom. Projekt predvideva razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine, v okviru 
katerega bo pripravljen pregled zgodovine in tradicije kulinarike in enologije čezmejnega območja. Preko 
sodelovanja z lokalnimi vinogradniki, društvi, turističnimi organizacijami bo pripravljena in oblikovana 
skupna čezmejna blagovna znamka penine. Ime blagovne znamke bo promovirano preko festivalskega 
dogajanja. Ker je cilj projekta povečanje števila nočitev na partnerskem območju, bodo organizirani 2-dnevni 
team buildingi in večdnevni festivali, na katerih se bo predstavljala tradicija povezana z enologijo, kulinariko, 
plesom, glasbo in običaji.  
Na območju občina Lenart: ureditev kolesarske poti v dolžini 800 m iz Polene proti mestnemu jedru v 
Lenartu, postavitev 2 kolesarskih polnilnic in nakup 10-tih električnih koles. Izvedba vinske pustolovščine (CB 
matching tradition team building, kjer bodo obiskovalci lahko pripravili svoje vino, se poučili o starih 
vinogradniških pripomočkih, spoznavali lokalne avtohtone sorte, ipd.). Stroški za 1 dvodnevno izvedbo 
obsegajo naslednje stroške: organizacija team buildinga, najem 1 strokovnjaka, pogostitev, prevoz, prevod, 
najem prostora, ipd.) Oblikovanje 2000 dvojezičnih zloženk, 3 posterjev za promocijo prevoza in festivalov. 
Organizacija in izvedba 2 »CB matching tradition festivalov«. En festival za cca. 2000 oseb (sept.), drugi za 
cca. 2000 oseb. 

 
 

401430 – Vzdrževanje Maistrove vile Zavrh                         35.000,00 

Sredstva na postavki so namenjena  vzdrževanju Štupičeve vile, obratovalnim stroškom in nujno potrebnim 
delom za funkcioniranje objekta, ter ureditev platoja pred objektom in nujna vzdrževalna dela na samem 
objektu, kamor sodi tudi sanacija strehe.  
 
 
 



76 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v 
zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne 
pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja 
čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti.   

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 
Glavni program zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z 
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov drugih mestih, ki ni namenjeno za odlaganje 
odpadkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
 

15029001   Zbiranje  in ravnanje  z  odpadki  1 .900,00 

Opis podprograma 
Sredstva namenjena odvozu odpadkov iz javnih mest in drugim stroškom pri zbiranju odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjati čisto okolje in k tem spodbujati občane. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju čiščenja in ravnanja z 
odpadki. 
 

  401504 Zbiranje odpadkov 1.900,00 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva  Zbiranja odpadkov – odvoz smeti iz javnih mest. 
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15029002   Ravnanje z  odpadno vodo 491.163,84 

Opis podprograma 
Sredstva namenjena za delovanje in upravljanje ČN, stroški pobiranja okoljskih dajatev in kanalščin. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o gospodarskih javnih službah 
Zakon o ohranjanju narave 
Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zavarovanje vodotokov in podtalnice, 
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, 
- preprečevanja onesnaženosti okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. 
 

  401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav 18.500,00 

  401503 Vzdrževanje kanalizacije 15.000,00 

  401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 5.000,00 

  401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda 10.000,00 

  401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 100.000,00 

  401511 
Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in 
Prešernovi ulici 216.063,84 

  401514 Razbremenitev kanalizacije in ured. infrastrukt. v naselju Močna 48.600,00 

  401515 
Rekon. fekalne in metaorne kanal. in ceste v Maistrovi ul. in delu 
Cmureške ceste z navezavo na kolektor v Kraigherjevi ulici 50.000,00 

  401517 Komunalna oprema zazidalnega območja Lenart 20.000,00 

  401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 8.000,00 
 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
Sredstva v okviru proračunskih postavk se delijo na: 
 

401502 -  Obratovalni stroški čistilnih naprav                                      18.500,00          
Gre za stroške električne energije, vode in komunalne storitve, redno vzdrževanje kanalizacij in pa redno 
vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav. 
  

401503 -  Vzdrževanje kanalizacije                                                        15.000,00          
Občina bo iz proračuna tako krila tudi vse ostale stroške povezane s kanalizacijo in čistilnimi napravami kot 
so stroški vzdrževanja kanalizacije, čiščenje in preboji, upravljane čistilnih naprav, itd.),  
 

401505 -  Sofinanciranje malih čistilnih naprav                                     5.000,00          
Predvideno sofinanciranje v pavšalnem znesku 500 € na podlagi vloge – MČN.   
 

401509 -  Stroški pobiranja takse/odpadna voda                                   10.000,00 
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Občina Lenart je s 1. 7 2015 prevzela službo ravnaje z odpadnimi in padavinskimi vodami v svojo režijo. Z 
navedenim dnevom je režijski obrat občine Lenart odgovoren za področje čiščenja in odvajanja odpadnih in 
padavinskih vod na celotnem območju občine Lenart. Od takrat se  vsi prihodki in odhodki vodijo preko 
občinskega proračuna in občina zaračunava v zvezi s tem tudi vse okoljske dajatve, kot je okoljska taksa, 
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Tako so v letošnjem letu tudi novi stroški povezani z 
izdajo položnic uporabnikom, kot je tisk položnic in poštni stroški, ki pa so bistveno nižji, kot so bili prej 
stroški, ki jih je prejšnji izvajalec na letni ravni dejansko občini zaračunaval. Iz grafa so razvidni čisti 
prihodki (kjer je že upoštevano zmanjšanje stroškov) iz naslova okoljske dajatve, čiščenja in odvajanja 
odpadnih voda.  
 

1 2 3 4 5 6

Nizi1 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nizi2 194.591,67 163.235,24 187.456,00 194.000,00 217.850,00 235.411,80
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Tabela 16: Prihodki po letih iz naslova okoljske dajatve, čiščenja in odvajanja odpadnih voda 
 

401510 -  Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart                      100.000,00 

 
Pri  postavki izgradnja centralne čistilne naprave smo  rezervirali 100.000 € za lastna sredstva v letu 2017. 
Glede na dosedanji tek informacij in realnih možnosti pridobitev evropskih sredstev za ta program, ki je 
uvrščen med programe prve prioritete podravske regije, še zmerom upe polagamo predvsem na možnost, da 
projekt prijavimo za sofinanciranje iz naslova EU regionalnega sklada. Gotovo je, da se moramo prav tako 
sočasno pripraviti tudi na drugo možnost, torej da dejansko do sofinanciranja ne pride, v tem primeru je 
realno, da se investicija pripravi v minimalno potrebnem obsegu ter se poskuša pridobiti ugodno dolgoročno 
posojilo za ta namen, kot na primer SID banka ali EKo sklad. Glede na akutnost problema se mora občina 
pripraviti na oba možna scenarija in v spomladanskih mesecih 2017 na občinski svet predložiti gradivo, 
bodisi za eno ali drugo možnost izgradnje. 
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Članek iz časopisa Večer 
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Tabela 17: Članek iz časopisa Večer 
 
 
Odprto pismo predsedniku Vlade RS in članek iz časopisa Večer 
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Tabela 18: Odprto pismo predsedniku vlade 
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401511 -  Obnova vodovoda in fekalne kanalizac. na Cankarjevi, Jurčičevi in 
Prežihovi ulici                                                                                                216.063,84 
 
Na tej proračunski postavki se predvidevajo sredstva za obnovo dotrajane fekalne kanalizacije in dograditev 
nove meteorne kanalizacije. Dela se bo potrebno lotiti fazno, saj je na omenjenem prostoru potreba obnova 
celotne infrastrukture. Najprej pa je potrebna gradnja ločene kanalizacije in navezava le te na že zgrajeno 
kanalizacijo pod Mariborsko cesto. Sicer pa so v planu celovita obnovitvena dela vse infrastrukture v 
omenjenih ulicah.  

 

401514 -  Razbremenitev kanalizacije in ureditev komunalne infrastrukture v 
naselju Močna      
                                                                                                                           48.600,00 
Predvideva se sanacija oziroma razbremenitev obstoječe kanalizacije ter kasnejša ureditev posedkov  in 
celovita preplastitev obstoječih voziščnih konstrukcij v naselju Močna.  

 
401515 -  Rekonstrukcija fekalne in meteorne kanalizacije in ceste v Maistrovi 
ul.in delu Cmureške ceste z navezavo na kolektor v Kraigherjevi ulici    50.000,00 
 
V naslednjem letu bomo v sklopu ureditve ceste – novo vozišče s pločniki sanirali tudi kanalizacijsko omrežje 
in po potrebi še ostalo javno infrastrukturo na delu Maistrove med Cmureško ulico in regionalno državno 
cesto. 

 
 

401517 -  Komunalna oprema zazidalnega območja Lenart                       20.000,00 
 
V letu 2016 se je nadaljevala prodaja parcel s stanovanjsko gradnjo  v obstoječem zazidalnem območju ob 
Gregorčičevi ulici. Sredstva se rezervirajo za pripravo projektov komunalne opreme za območje obstoječih 
sedmih parcel in fazni pristop k izgradnji infrastrukture glede na izkazano dejansko zainteresiranost lastnikov 
parcel po zazidavi. Komunalna infrastruktura se bo gradila sočasno z gradnjo stanovanjskih objektov na 
podlagi celovitega projekta in  ne vnaprej »na zalogo«.  

 
 
401518 -  Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici                                8.000,00 
 
Za spodnjo vrsto hiš v Prežihovi je izvedena kanalizacija pod hišami in v glavnem poteka preko njihovih 
vrtov.  Ta vrsta hiš ima tudi problem slabega temeljenja, kar pa ima za posledico plazenja terena in je prišlo 
na več mestih do pretrganja cevovoda in iztekanja odpadnih voda. Zato planiramo, da bomo v zimskih 
mesecih navedeno kanalizacijo v dolžini cca 190m sanirali oz. nadomestili z novo. 

 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za 
nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih 
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dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in 
otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih 
pogojev za učinkovito gospodarjenje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vodah, 
Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 - Komunalna dejavnost 
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna,..) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 
Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor 
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje 
s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje 
posameznih programov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter 
pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 - Prostorsko načrtovanje 
 

  16029001   
Urejanje  in nadzor  na  področju 
geodetskih evidenc 8 .000,00 

Opis podprograma 
Predvidena so sredstva za parcelacije in odmere v zazidalnem območju, ter geodetski posnetki in odmere cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora 
Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega števila odmer kategoriziranih občinskih cest in ureditvi lastniškega 
stanja pod komunalno infrastrukturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izvedba odmer vsaj v vseh tistih primerih pri katerih je volj dosedanjih lastnikov po urejanju 
zemljiškoknjižnega stanja na območju kategoriziranih občinskih cest.  
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  411645 Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov in naprav 8.000,00 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva Geodetski posnetki in odmere cest, komunalnih 
objektov in naprav 8.000,00 €. 
 
 

 

16029003   Prostorsko  načrtovanje 35 .000 ,00 

Opis podprograma 
Predvidena so sredstva za izdelavo sprememb prostorsko ureditvenih pogojev za občino, pripravo strokovnih 
podlag za stavbnih zemljišč, sredstva za program opremljanja stavbnih zemljišč in sredstva za pripravo 
podatkov o namenski rabi zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 
prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov,  izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva 
urejanje prostora; omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in 
poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo. 
 

  401627 Hidrološka študija za OPN 10.000,00 

  401628 Dopolnjen osnutek OPN za javno razgrnitev 10.000,00 

  401646 Sredstva za izdelavo projektov 5.000,00 

  401654 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 10.000,00 

    
 

401627 – Hidrološka študija za OPN                                                    10.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
V okviru priprave občinskega prostorskega načrta mora občina predložiti v gradivu tudi hidrološko študijo za 
svoje teritorialno območje. Za nekatera območja so bile študije že narejene v sklopu posameznih izvedbenih 
prostorskih aktov, zato je smiselno naročiti izdelavo študij za nepokrita območja in nato vse študije združiti v 
enotno poročilo. 
 

 
 
401628 – Dopolnjen osnutek OPN                                                         10.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Na podlagi prvih mnenj, ki so jih podali soglasodajalci na predloženi osnutek, je potrebno kartografsko in 
tekstualno gradivo dopolniti z dodatnimi utemeljitvami predlaganih sprememb kmetijskih zemljišč v stavbna 
zemljišča, s hidrološko študijo, morebitnim okoljskim poročilom(v kolikor bo potrebno) in drugimi gradivi ter 
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pripraviti dopolnjen osnutek, ki ga bo občina poslala ministrstvom in drugim nosilcem urejanja prostora v 
drugo mnenje.  
 

401646 – Sredstva za izdelavo projektov                                                      5.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Sredstva so namenjena izdelavi raznih projektov. 
 

401654 – Nadaljevanje postopka sprejema OPN                                         10.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Javna razgrnitev osnutka OPN, stališče do pripomb in priprava predloga OPN ter dokončno usklajevanje z 
mnenji nosilcev urejanja prostora, na podlagi česar izdelovalec gradiva pripravi predlog OPN, na katerega 
mora občina pridobiti sklep o sprejemljivosti in sklep ministra MOP. 
 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 
Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju osnovne komunalne dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16039001 - Oskrba z vodo 
16039004 - Praznično urejanje naselij 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
 
 

16039001   Oskrba z vodo 172.553,00 

Opis podprograma 
Načrtujejo se sredstva za rekonstrukcijo tranzitnega vodovoda  in vzdrževanje obstoječega vodovoda. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- omogočiti čim več oziroma v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni vodovodni sistem in s 
tem zagotoviti neoporečno zdravo pitno vodo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer so prebivalci oskrbujejo s pitno 
vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. 
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401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema 100.000,00 

401647 Sanacija vodovoda JP705 162/Zg. Porčič, Kramberger - Katan 17.553,00 

401655 Rekonstrukcija vodovoda v naselju Radehova 25.000,00 

401656 Izgradnja vodovoda Zg. Porčič od št. 36-41 30.000,00 

 

 

 

401615 – Vzdrževanje vodovodnega sistema                         100.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V naslednjem letu še pričakujemo nadaljnjo izgradnjo daljših priključkov in sekundarnih vodov in za to 
področje planiramo 80.000,00 €. Za popravila in druga dela na omrežju, ki se ne financirajo iz omrežnine pa 
planiramo cca 20.000,00 €. 

401647 – Sanacija vodovoda JP705 162 /Zg. Porčič, Kramberger-
Katan                                                                                    17.553,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Navedena postavka  ne zajema samo vodovoda, temveč predvsem cesto in uporni zid v sklopu tega pa  se bo 
izvedla tudi obnova vodovoda. Sanacijo ceste torej izvajamo preko obnove vodovoda. Za sanacijo vodovoda, 
ceste in upornega zida planiramo 17.553,00 €. 
 

401655 – Rekonstrukcija vodovoda Lenart -  Radehova         25.000,00 

V letu 2017 načrtujemo pričetek menjave obstoječega vodovoda med Lenartom in Radehovo, kjer so obstoječe 
salonitne cevi. Del  teh priključkov je bil zamenjan že v tem letu. Z načrtovanimi sredstvi ocenjujemo, da 
bomo transportni vod tudi v celoti zamenjali. 
 

401656 – Izgradnja vodovoda Zg. Porčič od št. 36-41             30.000,00 

V letu 2017 načrtujemo izgradnjo vodovoda v naselju Zg. Porčič od hišne številke 36 do 41. Ob izgradnji 
vodovoda bomo izvedli tudi rekonstrukcijo ceste. 
 
 
 

16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 62.005,00 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča v skladu s programom. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in 
infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi pokopališči. 
 

  401651 Tlakovanje pokopališča Voličina 20.000,00 

  4116137 Pokopališka dejavnost Voličina 12.000,00 

  4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart 22.000,00 

  4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart 8.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za urejanje pokopališča in mrliške veže Lenart v skupni 
višini 30.000 €. Od tega je 8.000,00 € namenjeno rekonstrukciji pokopališča, za izgradnjo kanalizacije, 
obnovo vrat, pleskanje vežice in obnovitev opreme v mrliški veži. Za urejanje pokopališča in mrliške veže 
Voličina je namenjeno v skupni višini 32.000 €. 20.000 € je namenjeno izgradnji tlakovanih poti na 
pokopališču, ostala sredstva so namenjena pokritju stroškov električne energije, vode, odvozu smeti ter 
urejanju in vzdrževanju pokopališča.  
 
Prihodki  iz naslova vzdrževanja in urejanja pokopališč so v enaki višini kot odhodki in so namenski prihodki.  
 

16039003   Objekt i  za  rekreaci jo  28 .600 ,00 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za upravljanje in vzdrževanje javnih površin in centrov 
krajevnih skupnosti v skupni  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Skrb za čistočo in vzgledno okolje v naši občini. 
 

  411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS 28.600,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se načrtujejo sredstva za vzdrževanje javnih površin in centrov KS v višini 
28.600,00 €. Stroški zajemajo materialne stroške ureditve vseh površin tako v urbanih središčih kot izven.  
Sredstva so tudi načrtovana za vzdrževanje in popravila komunalnih strojev in dobavo vseh potrebnih 
resursov in blaga za potrebe vzdrževanja javnih zelenih in peščevih površin skozi vso leto. 
Znotraj podprograma so načrtovana sredstva tudi za nakup opreme za čiščenje v višini 2.000,00€. 
 
 

16039004   Praznično  urejanje  nasel i j  11 .720 ,00 

Opis podprograma 
Načrtovana so sredstva za prednovoletno okrasitev centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o urejanju prostora 

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. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev  novoletne okrasitve naselij  v občini. 
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  401610 Božično novoletna okrasitev centrov 11.720,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva predstavljajo obešanje in snemanje okrasitve ob novoletnem času. 
 

16039005   Druge komunalne  dejavnost i  300,00 

Opis podprograma 
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje tržnice. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Skrb za izgled tržnice in privabljanje novih najemnikov stojnic. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev  nemotene uporabe tržnice končnim uporabnikom. 
 
 

  4116139 Vzdrževanje tržnice 300,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za upravljanje in vzdrževanje tržnice Lenart v višini 300 
EUR. Sredstva so se zmanjšala zaradi varčevalnih razlogov in so namenjena izključno za odvoz smeti.  
 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje Upravljanje in razpolaganje 
z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 
spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju. 
 

16059003   
Drugi  programi  na  s tanovanjskem 
področju 20.000 ,00 

Opis podprograma 
Načrtovana so sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ki so v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o graditvi objektov 
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Zakon o urejanju prostora 
Stanovanjski zakon 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je smotrno vzdrževanje stanovanj v občinski lasti ter ohranjanje vrednosti s 
tekočim vzdrževanjem.  
 

  401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine 20.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za sredstva, katera zajemajo stroške upravljanja stanovanj in njihovo vzdrževanje (redno 
vzdrževanje in intervencijska dela). Za vsako leto se pripravi Program nujnih vzdrževalnih del, katera se 
izvedejo v toku leta v občinskih stanovanjih in skupnih prostorih. Sredstva so planirana tudi za razna 
nepredvidena intervencijska dela. Rezervirali smo 20.000,00 €. 
 
 

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

Opis glavnega programa 
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali kupijo, tako kot izhaja in načrta nakupa in prodaje 
zemljišč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

16069001   Urejanje  občinskih  zemlj išč  314.460,42 

 

Opis podprograma 
Podprogram zajema urejanje zemljišč ki so v občinski lasti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje 
zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev urejenih občinskih zemljišč, ki so planirana za prodajo. 
 

  411662 Širitev poslovno - industrijske cone 314.460,42 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicija »Širitev poslovno-industrijske cone v Lenartu« zajema ureditev ceste, ki bo omogočila širitev in 
neposredno zazidavo na območju dveh komunalno urejenih zemljišč namenjenih izvajanju poslovnih 
dejavnosti v velikosti 1,7 ha in 0,4 ha. Predvidena je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del 
(zemeljska dela, zunanja ureditev, voziščna konstrukcija, odvodnjavanje, oprema ceste, drugo), inštalacijska 
dela (elektro, TK, vodovod, kanalizacija, drugo) in druga gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela) ter 
storitev informiranja in komuniciranja (izdelava ali nadgradnja spletnih strani, oglaševalske storitve in 
objave, oblikovanje, priprave na tisk, tisk in dostava promocijskih gradiv). 
 
Sredstva so sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 193.315,83, ter Namenska 
sredstva Republike Slovenije v višini 64.638,61 €.  
 
V vsakem primeru (tudi ob morebitnem izpadu sofinaciranja) bomo v naslednjem letu pristopili nadaljevanju 
komunalnega opremljanja, saj imamo resne interesente, ki so pripravljeni vlagati v nepremičnine za 
obstoječimi objekti in katerim je sled tega potrebno zagotoviti osnovno komunalno opremo.  
 
 
 
 
 

16069002   Nakup zemlj išč  50 .000 ,00 

 

Opis podprograma 
Podprogram zajema nakupe zemljišč pod komunalno infrastrukturo in drugih zemljišč v javnem lokalnem 
interesu. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje 
zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev pogojev za nakup ali prodajo zemljišč. 
 

  401605 Odkupi zemljišč 50.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena so sredstva za nakup zemljišč, tako kot izhaja iz načrta pridobivanja stvarnega premoženja. 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega 
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge 
programe na področju zdravstva. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Kot dolgoročni cilj vidimo v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, 
skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter  zagotovitev občanom možnost zdravstvenega 
doma v občini, ob predpostavki, da dobimo v našo okolico zdravnika. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 
službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je ohranitev pogojev za izvajanja programov nujnega zdravstvenega varstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in mrliško pregledne službe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

17029001   Dejavnost  zdravstvenih  domov 150.000,00 

 
 

  401706 Investicijsko vzdrževanja dela ZD Lenart 150.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva v višini 150.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje nabave novega urgentnega 

vozila Zdravstvenega doma Lenart, obnovitvena dela prizidka Zdravstvenega doma Lenart (vodovod, 

elektrika, pleskanje, popravilo tal) in nadgradnjo prizidka. Celotna investicijska vlaganja so predvidena v 

višini 482.200,00 EUR in bi se naj realizirala v letih 2017 in 2018. Občina Lenart bi naj bila soudeležena v 

solastniškem deležu 62,05 %, kar pomeni za obe leti v višini 299.205,10 EUR. 

 

17079001   Nujno zdravstveno  varstvo 74.400 ,00 

Opis podprograma 
Načrtovana so sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo možnosti 
drugega zavarovanje, katero je po zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti občina iz svojega proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon o lekarniški dejavnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno pomoč, ki niso zaposleni in 
nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s področja zdravstvenega 
zavarovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti sredstva za kritje zavarovanja občanom. 
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  401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 74.400,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki nimajo možnosti 
drugega zavarovanja. Število oseb, za katere je občina dolžna plačati prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, se je v zadnjem obdobju namreč bistveno povečalo zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja 
pogoje za pridobitev te pravice.  

 

17079002   Mrl iško  ogledna s lužba 12.000 ,00 

Opis podprograma 
Stroški mrliško pregledne službe, katero je po zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti občina iz svojega 
proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon o lekarniški dejavnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 
 

  401701 Mrliško pregledna služba 12.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva v višini 12.000,00 €. Program zajema plačilo mrliških pregledov, prevozov umrlih in 
obdukcij umrlih občanov, ki jih je na podlagi zakonodaje   dolžna kriti občina Lenart za svoje občane. Mrliške 
preglede opravljajo zdravniki zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, 
ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč, pa se po odredbi zdravnikov opravijo še 
obdukcije umrlih.  
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin 
kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in 
poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na 
ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in 
intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, 
podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.  
V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva 
za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih 
dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
V pripravi Lokalni kulturni program občine. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) ter pospeševanje 
kulturne, športna in mladinske dejavnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1803 - Programi v kulturi 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 - Programi v kulturi                                                                  

Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in 
investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev 
različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene 
različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture, 
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali knjižničarsko dejavnost ter ohranjali interes za 
vključevanje novih projektov na področju kulture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvu 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
 

18039001   Knjižničarstvo  in  založništvo 90.129 ,40 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja 
knjižnične dejavnosti. 

     Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o knjižničarstvu 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Občanom čim bolj približati želeno literaturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim 
večjega obsega storitev. 
 

  401812 Knjižnica Lenart - plače 63.484,00 

  401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški 11.529,40 

  401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig 15.116,00 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
V okviru proračunskih postavk se planirajo sredstva za Knjižnico Lenart – Plače 63.484,00 €; Knjižnica 
Lenart – materialni stroški 11.529,40; Knjižnica Lenart – nakup knjig 15.116,00 €. 
 

 
 
 

18039003   Ljubi te l jska  kultura 21.910 ,00 

Opis podprograma 
Občina Lenart na področju ljubiteljske kulture spodbuja društva k razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
Znotraj tega podprograma 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.   
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o društvih 
Pravilnika o  financiranju kulturnih programov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev ter s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati 
kulturno življenje in druženje ljudi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture. 
 

  401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis) 16.810,00 

  401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje 5.100,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
 

401807 – Sofinanciranje kulturnih društev (razpis)               15.310,00 

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.  
 

401808 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – sof.             5.100,00 

Predmet  sofinanciranja je program dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Lenart v letu 2017 (sofinanciranje udeležb kulturnih društev,  kulturnih skupin in osnovnošolskih skupin, ki 
delujejo na območju občine Lenart, na območnih, regijskih in državnih revijah  na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, sofinanciranje  udeležb vodij in članov kulturnih skupin (kulturna društva in osnovne 
šole) iz območja občine Lenart na izobraževalnih oblikah, ki jih izvaja OI JSKD ). Sofinanciranje se uredi z 
letno pogodbo. 
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18039005   Drugi  programi  v  kul turi  62 .160 ,00 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje kulturnih in knjižničnih objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje ustreznih prostorov za obstoj in razvoj kulture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini. 
 

  401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 20.000,00 

  401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela 10.000,00 

  401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart 15.860,00 

  401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG 16.300,00 

 

401809 – Tekoče vzdrževanje kulturnih domov                                           20.000,00    

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih domov Selce, Zavrh in 
Voličina. Gre za stroške električne energije, odvoza smeti, ogrevanja (nakup plina, kurilnega olja), pregledi 
gasilne opreme in razna popravila na objektih. 
 

401819 – Knjižnica Lenart – investicijsko vzdrževalna dela                      10.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Iz konta investicijsko vzdrževalnih del v višini 10.000,00 € se bo zaradi dotrajanosti parketa v Knjižnici 
Lenart namenilo 8.000,00€ za brušenje in lakiranje parketa, 2.000,00 € pa je namenjenih za razna druga 
tekoča investicijsko vzdrževalna dela v prostorih knjižnice. 
 

401861 – Vzdrževanje kulturnega doma Lenart                                        15.860,00    

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnega doma Lenart. Gre za stroške 
električne energije, odvoza smeti, ogrevanja, stroški telefonskega priključka, stroški alarma, vode, pregledi 
gasilne opreme in razna popravila. 
 

401865 – Vzdrževanje Centra Slov. goric/CSG                                        16.300,00    

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Planirani so stroški čiščenja, električne energije, stroški ogrevanja, stroški interneta in telefona, stroški 
alarma, pregledi gasilne opreme… 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 
Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in 
organizaciji na podlagi razpisa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 
občanov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
 

18049004   Programi  drugih  posebnih skupin 10.000 ,00 

Opis podprograma 
Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, planira se razpis za ostala društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-Pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 
 

  401872 Sofinanciranje programov - ostala društva 10.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena so sredstva, ki se bodo delila na podlagi razpisa za Razna društva na podlagi pravilnika. Sredstva 
so planirana v višini 10.000,00 € 
 
 
 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 
Glavni program v okviru športa in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na 
področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjati in vzdrževati javne športne objekte in povečati število občanov, ki se bodo ukvarjali s športom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18059001 - Programi športa 
 

18059001   Programi  športa  286.516,00 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o društvih 
Zakon o športu 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom takšne športne objekte, ki bodo omogočali 
optimalne pogoje vadbe, boljšo kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa, pomoč pri 
uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vzpodbujanje interesnih dejavnosti 
občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba javnega razpisa. 
 

  401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart 17.531,00 

  401804 Sofinanciranje programov športa (razpis) 29.060,00 

  401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah 3.500,00 

  401806 Vzdrževanje  Polene 15.000,00 

  401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje) 9.000,00 

  401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart 7.885,00 

  401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice 5.810,00 

  401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina 5.230,00 

  401874 Projektna dokumentacija za športne objekte ŠRC Polena 5.000,00 

 401875 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo – ŠRC polena 185.000,00 

  401879 Rekonstrukcija balinišča Voličina 3.500,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov upraviteljev športne dvorane v 
Lenartu 17.531,00 € in Voličini 5.810,00 €, za pokrivanje obratovalnih stroškov športne dvorane  Lenart 
7.885,00 € (elektrika, ogrevanje, voda, smeti) in telovadnice v Voličini 5.230,00 €,  čiščenje športne dvorane 
Lenart  9.000,00 €,  ter za pokrivanje obratovalnih  stroškov in tekočega vzdrževanja športno rekreacijskega 
centra Polena 15.000,00 € in športnih igrišč v Voličini in Selcah 3.500,00 €. V letu 2017 se v višini 27.560,00 
€ načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov športa na podlagi javnega razpisa. 
Na področju investicijskih vlaganj v športne objekte se bo v višini 3.500,00 € izvedla sanacija steze za 
balinanje v objektu balinišča v Voličini, ter 185.000,00 € za ureditev nogometnega igrišča z umetno travo. 
Investicija se je začela v letu 2016 in se nadaljuje v letu 2017. 
Za celovito in plansko ureditev ŠRC Polena se načrtuje 5.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije. 
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19 – IZOBRAŽEVANJE                                                         1.741.794,00 

76%

24%

Izobraževanje

OSTALI DEL PRORAČUNA

IZOBRAŽEVANJE

 
Tabela 19: Prikaz deleža izobraževanja 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči 
šolajočim. 
Predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje izvaja OŠ Lenart in OŠ Voličina. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene vzgojno-varstvenih 
programov v vrtcih, financiranje na različnih področjih OŠ Lenart in OŠ Voličina ter omogočiti šolske 
prevoze učencem. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1906 - Pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, 
drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih 
vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil 
staršev. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo 
predšolskih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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19029001   Vrtci  1 .336.391,00 

 

Opis področja proračunske porabe  
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne 
oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči 
dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe. 
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, 
stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi 
odhodki). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vrtcih 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Zakon za uravnoteženje javnih financ 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Podzakonski akti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi vsem 
zainteresiranim staršem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja 
predšolske vzgoje. 
 

  401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene 788.145,00 

  401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene 206.346,00 

  401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart 5.500,00 

  401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina 1.000,00 

  401905 Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev 126.000,00 

  401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema 209.400,00 

 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so najvišje načrtovana proračunska sredstva za zagotavljanje razlike cene med 
plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca pri Osnovni šoli  Lenart 788.145,00€  in Osnovni šoli  Voličina 
206.346 €. Zahtevka obeh šol za zagotavljanje proračunskih sredstev v letu 2017 so bila nekoliko višja od 
sedaj predlaganih (OŠ Lenart 812.545,00 €, OŠ Voličina 212.502,09 €), vendar so predlagana sredstva 
zaradi zahtevanega varčevanja oz. racionalizacij na vseh področjih javne porabe, nižja. Javnima zavodoma 
se je priznalo povišanje potrebnih sredstev zaradi sprostitve ukrepov na področju plač, materialni stroški 
poslovanja pa so se v glavnem ohranili na ravni preteklega leta, ko je bila izdelana analiza porabe 
materialnih in drugih potrebnih stroškov poslovanja. 
Namenjala se bodo tudi sredstva za vzdrževanje objektov vrtcev v Lenartu in Voličini. Tako se bo v vrtcu 
Lenart izvedla obnova talne obloge v najstarejši zgradbi vrtca in namestila drsna vrata iz kuhinje na hodnik . 
Za vrtec v Voličini pa se namenja 1.000,00 € predvsem za vzdrževalna dela v vrtcu Selce in morebitne manjše 
obnove (pleskanja) v enoti v Voličini. Sredstva višini 126.000,00 € se bodo namenjala za plačilo razlike cene 
med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev za otroke, ki obiskujejo vrtce izven Občine Lenart in za 
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katere se občini izstavljajo posebej računi. Načrtujejo  se tudi sredstva v višini 209.400,00 € za plačilo 
stroškov najema prostorov vrtca v Lenartu, ki je bil leta 2010 zgrajen na podlagi podelitve stavbne pravice.   
 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 
Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, 
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega in 
razširjenega programa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 
 
 

19039001   Osnovno šols tvo 236.403,00 

 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se 
zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in 
omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. 
Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z 
upoštevanjem različnosti otrok. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije 
Zakon o osnovni šoli 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev sredstev za nadstandardne programe v osnovni šoli – znanje drugega tujega jezika že pri mlajših 
otrocih,  udeležba na medobčinskih tekmovanjih ter varstvo vozačev do odhoda avtobusa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa ter optimalna uporaba šolskega prostora in smotrno 
vlaganje vanj, kar zadeva tekoče in postopoma investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole. 
 

  401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart 95.247,00 

  401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina 50.720,00 

  401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart 836,00 

  401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina 836,00 

  401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart 3.012,00 
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  401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina 3.012,00 

  401913 Drugi tuji jezik - OŠ Lenart 1.672,00 

  401915 Tekomovanje učencev v znanju - OŠ Lenart 1.634,00 

  401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina 1.634,00 

  401921 Računalniško opremljanje učilnic -  OŠ Lenart 500,00 

  401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina 500,00 

  401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart 20.000,00 

  401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina 30.000,00 

  401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI 21.000,00 

  401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart 1.900,00 

  401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina 1.900,00 

  401946 Sofinanciranje Zbornika (OŠ Voličina) 2.000,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zakonsko določene obveznosti pokrivanja materialnih 
stroškov (stroški ogrevanja, elektrike, vode, smeti, pisarniškega poslovanja ipd.) Osnovne šole Lenart 
95.247,00 €  in Osnovne šole Voličina 50.720,00 €, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.  
Načrtujejo se tudi sredstva za delno pokrivanje stroškov nadstandardnih programov obeh osnovnih šol, ki na 
podlagi zakonodaje niso zahtevani; Nakup knjig  za OŠ Lenart  836,00 €;  Nakup knjig za OŠ Voličina 836,00 
€, Varstvo vozačev OŠ Lenart 3.012,00 €; Varstvo vozačev OŠ Voličina 3.012,00 €; Zgodnje učenje tujega 
jezika OŠ Lenart 1.672,00 €; Tekmovanja učencev v znanju 1.634,00 € za vsako šolo in šolska športna 
tekmovanja 1.900,00 € za vsako šolo €; Računalniško opremljanje učilnic 500,00 € za vsako šolo, ter sredstva 
za zavarovalne premije zgradb in opreme šol in vrtcev v višini 21.000,00 €. 
Na področju investicijsko vzdrževalnih del se načrtuje nadaljnja obnova sanitarij v osnovni šoli Lenart v 
višini 20.000,00 €, v Osnovni šoli Voličina pa se načrtuje obnovitev parketa v telovadnici (brušenje, lakiranje, 
risanje črt) in pleskanje telovadnice v skupni višini 30.000,00 € 
Za izdajo zbornika ob 260-letnici šolstva v Voličini leta 2017, se bo šoli Voličina namenilo 2.000,00 € za 
stroške tiskanja zbornika. 
 

19039002   Glasbeno šols tvo 1 .000,00 

Opis podprograma 
Načrtovana so sredstva za izobraževanje otrok na glasbenem področju in nujna vzdrževalna dela v objektu 
glasbene šole v Lenartu.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  
Zagotovitev izobraževanja na glasbenem področju. 
 
 

  401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole 1.000,00 
 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilje je kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

19069001   Pomoči  v  osnovnem šolstvu 168.000,00 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S plačili prevozov se zagotavlja večja 
varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o osnovni šoli 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom, kot to določa Zakon o osnovnem šolstvu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Omogočiti brezplačni prevoz do osnovne šole oziroma do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 

  401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo 146.000,00 

  401926 Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami 22.000,00 
 

401925 – Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo    146.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so načrtovana  sredstva v višini 146.000,00 € za regresiranje avtobusnih prevozov 
otrok na podlagi Zakona o osnovni šoli. 
 
 
 
 

 401926 – Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s poseb.potreb.    22.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini  22.000,00 € so planirana za regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami 
na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega 
varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 
Glede izvajanja nalog na področju socialnega varstva določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni 
samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 



106 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, izboljšanje kvalitete življenja vseh 
socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 
Glavni program varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa finančne spodbude za novorojence. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
 

20029001   Drugi  programi  v  pomoč družini  9 .000,00 

Opis podprograma 
Gre za finančno spodbudo staršem ob rojstvu otroka, ki jo prejme eden izmed staršev vsakega novorojenca. 

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 
Vzpodbujanje rojstev s finančno spodbudo za pokrivanju stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 
 
 

  402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 9.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka za dodeljevanje finančnih spodbud staršem novorojenčkov je v skladu s Pravilnikom o 
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lenart. Denarna pomoč za novorojenčka znaša 150,00 €. 
Načrtovana so sredstva v višini 9.000,00 €, kar zadostuje za 60 novorojenčkov.  

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 
V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o 
socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov 
na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za 
odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi.)  
V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim 
in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v 
domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi 
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dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in 
posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi 
zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno 
ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo 
zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do 
izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in 
posebnih socialnih zavodih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20049001 - Centri za socialno delo 
20049002 - Socialno varstvo invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starejših 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
 

20049001   Centri  za  socia lno  delo 5 .600,00 

Opis podprograma 
Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Lenart in ki jih je v skladu s 
predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. V skladu s finančnim 
načrtom CSD Lenart se za izvedbo strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem storitve pomoči družini na domu. 

 

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 
- zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana in izvajanje programov CSD Lenart 
za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu in druge oblike 
socialne pomoč). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Razvijanje programov v okviru CSD Lenart. 
 

  402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 2.600,00 

  402020 
Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni center za 
mlade, varna hiša) 3.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujejo se sredstva v višini 2.600,00 € za sofinanciranje izvajanja strokovne pomoči otrokom, 
mladostnikom in njihovim staršem, ki jih za občane Občine Lenart izvaja Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Maribor, ter sredstva v višini 3.000,00 € za pokrivanje stroškov koriščenja storitev, ki 
jih za občane Občine Lenart omogoča Center za socialno delo Maribor (krizni center za mlade, center za 
žrtve nasilja, materinski dom, svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, varna hiša, zavetišče za brezdomce). 
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20049002   Socia lno varstvo inval idov 71.400 ,00 

Opis podprograma 
Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna 
pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo. Zagotovljena so tudi 
sredstva za družinskega pomočnika. 

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 
Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same 
opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo 
vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-
ka. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil 
plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina 
prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja 
cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno 
izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom. 
 

  402009 Pravica družinskega pomočnika 71.400,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za plačilo nadomestila izpada dohodka za družinskega člana, ki izvaja pomoč svojemu invalidnemu 
družinskemu članu, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Vse postopke določitve pomoči invalidnim 
osebam in njihovim družinskim pomočnikom izvaja Center za socialno delo Lenart. Trenutno se storitve 
družinskih pomočnikov izvajajo za sedem občanov Občine Lenart, višina potrebnih sredstev za ta namen pa je 
odvisna od večanja ali manjšanja teh potreb med letom. 
 
 

20049003   Socia lno varstvo s tarejš ih 310.711,00 

Opis podprograma 
Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in 
financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše 
občane.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Omogočiti domsko varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za 
pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotavljanje domskega varstva ostarelih. 
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  402001 Regresiranje domskega varstva 260.000,00 

  402003 Pomoč na domu - CSD Lenart 45.248,00 

  402006 CSD Lenart -  plače pomoč na domu 3.476,00 

  402007 

CSD Lenart - materialni stroški 
 
 pomoč na domu 1.987,00 

 

402001- Regresiranje domskega varstva                             260.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma je načrtovana proračunska postavka v višini 260.000,00 € za regresiranje oskrbe v 
domovih za ostarele in v posebnih varstvenih zavodih (Hrastovec, Dornava,Dom Lenart, OZARA, POLŽ, Dom 
Danice Vogrinec, …), ki jih je občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu  dolžna kriti iz proračuna v 
višini razlike med prejemki oskrbovancev in polno oskrbno ceno. Trenutno je v devetih (9) različnih tovrstnih 
zavodih nameščenih 29 občanov Občine Lenart. Potrebna sredstva za ta namen so odvisna od števila 
nameščenih oseb v zavodih in njihovih osebnih prejemkov.  
 

402003- Pomoč na domu – CSD Lenart                                  45.248,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 45.248,00 € za plačilo izvajanja storitev štirih (4) 
oskrbovalk pomoči starejšim in invalidnim osebam na domu. Sredstva se nakazujejo CSD Lenart, ki vodi 
izvajanje te storitve in prejeta sredstva namenja oskrbovalkam v skladu z ustrezno zakonodajo. Storitev 
pomoči na domu oskrbovanci plačajo na podlagi potrjene urne postavke, ki jo na predlog CSD Lenart potrdi 
Občinski svet Občine Lenart. Mesečno plačilo oskrbovanci nakazujejo v proračun občine.  

 

402006- CSD Lenart – plače pomoč na domu                           3.476,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Lenart in ki jih je v skladu s 
predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. V skladu z finančnim 
načrtom CSD Lenart se za izvedbo strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem storitve pomoči družini na domu 
starejšim in invalidnim osebam načrtujejo sredstva v višini 3.476,00 €. 
 

402007- CSD Lenart – materialni stroški pomoč na domu       1.987,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki so planirani stroški materiala in storitev za nudenje pomoči na domu. 

 

20049004   
Socia lno varstvo materia lno  
ogroženih 62.500 ,00 

Opis podprograma 
Občina Lenart zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom z 
najnižjimi dohodki. 
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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 
Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora 
občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa 
posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno 
ogroženih. 
 

  402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 2.500,00 

  402008 Subvencije stanovanjskih najemnin 50.000,00 

  402022 Enkratne izredne denarne pomoči 10.000,00 
 
 

402002-Plačilo pogrebnih stroškovne nepreskrbljenih             2.500,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma so načrtovana sredstva v višini 2.500,00 € za plačilo pogrebnih stroškov  za 
umrle osebe, ki niso imele denarnih sredstev in svojcev ter so bile brez premoženja. Zagotavljajo se sredstva 
za plačilo le nujno potrebnih pogrebnih stroškov. 

402008 – Subvencije stanovanjskih najemnin                        50.000,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prav tako so načrtovana sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin v višini 50.000,00 €(neprofitnih in 
tržnih). Število upravičencev, za katere je občina dolžna subvencionirati najemnino – največ do višine 80% 
najemnine, se je v zadnjem obdobju namreč bistveno povečalo zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja pogoje 
za pridobitev te pravice.  
Ministrstvo za infrastrukturo povrne ¼ izplačanih tržnih subvencij. 
 

402022 - Enkratne izredne denarne pomoči                           10.000,00 

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. Od leta 
2012 se je vsako leto načrtoval odhodek na tej postavki v višini 10.000 €. Sled spremenjenih okoliščin pri 
dodeljevanju socialnih transferjev in povečanega pritiska tudi na druge vrste socialnih transferjev, se ta 
postavka doslej ni izkoristila. 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,…). 
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20049006   
Socia lno varstvo drugih  ranlj iv ih  
skupin 5 .100,00 

Opis podprograma 
Zagotavljajo se sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju V okviru 
podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu. 

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 
Pomoč pri uresničitvi programa organizacij rdečega križa in drugih humanitarnih organizacij, ki izvajajo razne 
oblike pomoči občanom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotovitev nemotenega delovanja programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 
 

  402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart 1.600,00 

  402013 Rdeči križ in Karitas 3.500,00 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovane  proračunske postavke za sofinanciranje delovanja Društva 
invalidov Lenart (1.600,00 €) ter društvi Rdeči križ Lenart in Karitas (3.500,00 €). Zagotovljena proračunska  
sredstva so v pomoč navedenim društvom pri izvajanju njihovega letnega programa aktivnosti, ki so predvsem 
humanitarnega značaja.  
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je zagotavljanje likvidnost proračuna, zagotavljanje rednega in pravočasnega plačevanja iz 
naslova dolga ter zagotavljanje ustrezne strukture vrnitve dolga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 
Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja 
za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji 
sklenjenih kreditnih pogodb. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju 
glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja 
občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 
 

22019001   

Obveznost i  iz  nas lova f inanciranja  
izvrševanja proračuna  -  domače 
zadolževanje  461.691,76 

 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za odplačilo glavnic in  obresti najetih dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah 
Zakon o financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nižanje stroškov zadolževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami. 
 

  402203 Stroški kreditov 4.000,00 

  402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029 109.453,65 

  402212 BKS 51000996/16, 2016-2029 168.691,69 

  402213 NOVI BKS 2016-2026 179.546,42 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru stroškov zadolževanj načrtujemo naslednje odhodke: Stroški kreditov – 4.000,00 €, odplačila 
dolgoročnih kreditov glavnic in obresti Adiko Bank – 109.453,65; BKS – 168.691,69; in novi kredit BKS 
179.546,42.  
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki 
so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj področja je  finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za opravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, toča,.... 
Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih 
nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno 
potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske 
rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v 
veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po 
črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je da s temi sredstvi omogočimo čim hitrejšo odpravo posledic po naravnih nesrečah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, in sicer čim hitrejša odprava posledic po naravnih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 

23029002   
Posebni  programi  pomoči  v  
primerih  nesreč 65 .000 ,00 

Opis podprograma 
Gre za rezervo za naravne nesreče. Sredstva se koristijo v skladu z odlokom o proračunu. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj tega podprograma je, da sredstva porabimo čim bolj koristneje. 
 

 
402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče 65.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je 
namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

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 zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno 
planiranje proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je zagotoviti finančna sredstva za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo 
mogoče planirati. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
 

23039001   Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 

Opis podprograma 
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za 
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v 
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti finančna sredstva za nepredvidene situacije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Čim manjša poraba teh sredstev. 
 
 

  402301 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
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. Sredstva so v letu 2017 predvidena v skupni višini 
100.000,00 €. 
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41     REŽIJSKI OBRAT 106.039,00 

06 -  LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez, združenj občin in drugih oblik povezovanja 
občin.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi, Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi nalog ki zagotavljajo stabilnost Občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 - Dejavnost občinske uprave 

0603 -  Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z 
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo 
proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 - Administracija občinske uprave 
 

06039001   
Administraci ja  občinske  uprave-  
s troški  dela  RO 48.564 ,00 

Opis podprograma 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v Režijskem obratu (plače in prispevki, regres 
za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni 
stroški in komunalne storitve režijskega obrata.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh operativnih komunalnih nalog v vseh centri naselja (košnje trave, 
čiščenje javnih površin, vzdrževanje objektov, manjša popravila, vzdrževanje pokopališč,…..), 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
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  410601 Plače 48.564,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za stroške dela režijskega obrata planiramo proračunska sredstva v višini 48.564,00. Pri načrtovanju plače 
smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance. Na 
proračunski postavki so stroški plače dveh zaposlenih za nedoločen čas, ter ena zaposlena za določen čas za 
naslednje proračunsko obdobje, prispevki za plače, regres in povračila stroškov. V kolikor bo prišlo do 
kakšnih sprememb na tem področju bomo postavko prilagodili skladno z zakonskimi izhodišči. 
 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in 
razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma 
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe 
strukture brezposelnih ter zmanjšanje število brezposelnih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 
 

10039001   Povečanje  zaposl j ivost i  57 .475 ,00 

Opis podprograma 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). 
Načrtujemo zaposlitev petih javnih delavcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
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  411001 Javna dela 57.475,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj te postavke se načrtujejo izdatki v zvezi z izvedbo dveh programov javnih del »Urejanje in vzdrževanje 
javnih površin ter občinskih cest« in programa javnih del »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in 
skrb za urejenost športnih objektov«. V prva programa javnih del načrtujemo vključitev 2 brezposelni osebi z 
II. ravnijo izobrazbe, isti program v katerega  bo vključena samo brezposelna invalidna oseba, v tretjega pa 2 
brezposelni osebi z II. ravnijo izobrazbe. V kolikor bodo ti programi sprejeti s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje, zanje načrtujemo sredstva v višini 57.575,00 €. Programi bodo s strani zavoda za zaposlovanje 
sofinancirani v višini 65 % plače ter stroškov za prehrano in prevoz, medtem ko regres za letni dopust v celoti 
zagotavlja občina.  
 
Občina bo v okviru te postavke sofinancirala tudi skupni program javnih del vseh občin na območju UE 
Lenart. Delež sofinanciranja naše občine znaša 42,55 % glede na število prebivalcev. Izvajali se bodo trije 
skupni programi, in sicer program v Knjižnici Lenart, program v VDC Polž in program na CSD Lenart. Vsi 
programi bodo sofinancirani s stani Zavoda RS za zaposlovanje najmanj v višini 65 %. V letu 2017 se za 
sofinanciranje teh programov javnih del načrtuje 7.400,00 € občinskih sredstev. 
 
 

50     KRAJEVNA SKUPNOST LENART 17.500,00 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev.  
Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja 
lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, 
delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 
za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali 
zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo 
temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se 
pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob 
gospodarski porabi proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
 

06029001   
Delovanje  ožj ih  delov občin-KS 
Lenart  17 .500 ,00 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občine, v okviru programa se zagotavljajo sredstva za pokrivanje 
stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti.  
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občin 
-Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
-Skrb za boljše pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, 
-Korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
-Obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani. 

 

  500607 Stroški delovanja KS Lenart 17.500,00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s stroški delovanja KS Lenart. Izdatki za 
reprezentanco v višini 1.000 € in sejnine v višini 4.000 €. Sredstva v višini 12.500 € so rezervirana za drugi 
splošni material in storitve za izvajanje prioritetnih nalog na podlagi sklepov KS Lenart. 2.500,00 € je prenos 
iz preteklega leta. 
 

 

51     KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 15.000,00 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev.  
Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja 
lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, 
delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 
za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali 
zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo 
temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se 
pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob 
gospodarski porabi proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 

06029001   
Delovanje  ožj ih  delov občin -  KS 
Vol ič ina 15.000 ,00 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občine, v okviru programa se zagotavljajo sredstva za pokrivanje 
stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti.  
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občin 
-Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
-Skrb za boljše pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, 
-Korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
-Obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani. 

 

  510606 Stroški delovanja KS Voličina 15.000,00 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s stroški delovanja KS Voličina. Rezervirani so 
izdatki za reprezentanco v višini 1.000 € in sejnine v višini 4.000 €. Sredstva v višini 10.000 € namenjamo za 
drugi splošni material in storitve za izvajanje prioritetnih nalog na podlagi sklepov KS Voličina. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2020 
 
Občina Lenart je v predlog proračuna za leto 2017 v Načrt razvojnih programov, skladno s 
Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov in navodili Ministrstva za finance, v 
Načrtih razvojnih programov zajela vse investicijske odhodke, investicijske transfere in izdatke, ki se 
smatrajo kot državne pomoči. 
 
Z namenom preglednosti in transparentnosti Načrta razvojnih programov smo se pri opredeljevanju 
projektov predvsem osredotočili na to, da so ti projekti enaki po nazivu kot proračunska postavka, ki 
opredeljuje to vsebino. K temu nas je vodila tudi usmeritev ministrstev, da je potrebno v Načrtu 
razvojnih programov opredeljevati projekte, s katerimi se Občina želi prijavljati na javne razpise za 
pridobitev sredstev iz državnega in evropskega proračuna, pri tem pa mora biti povezava s posebnim 
delom proračuna nedvoumna. 
 
Pri opredeljevanju sredstev v posameznih letih za posamezni projekt smo predvsem sledili načelu, da 
večletno opredelimo tiste projekte, s katerimi smo se ali se bomo prijavili na javne razpise pristojnih 
ministrstev. Pri ostalih projektih, ki se financirajo izključno iz občinskega proračuna in se o 
njihovem obsegu odločamo vsakoletno skladno s proračunskimi možnostmi, je večinoma 
opredeljeno enoletno financiranje. 
 
Investicije so v Načrtu razvojnih programov prikazane po programski klasifikaciji. Investicije, ki se 
bodo izvajale v proračunskem letu 2017 so že obrazložene v posebnem delu proračuna.  
 
 
 


