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Na podlagi 114. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) in 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB-2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010) ter 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS. št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006, 14/2007 – ZSPDPO, 
109/2008, 49/2009, 38/2010 in 107/2010) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 13. redni 
seji, dne 23.03.2017 sprejel  

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

 

OBČINE LENART ZA LETO 2016 

 

1. člen 
 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 2016, ki zajema 
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.  

 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Lenart je realiziran v naslednjih zneskih:  

KONTO 

  

OPIS 

Realizacija: 
2016 [2] 
 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 7.046.394 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 5.613.240 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      4.804.317 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.150.404 

7000   Dohodnina 4.150.404 

        

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 446.532 

7030   Davki na nepremičnine 360.173 

7031   Davki na premičnine 722 

7032   Davki na dediščine in darila 17.981 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 67.657 
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704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 207.381 

7044   Davki na posebne storitve 3.081 

7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 204.300 

        

706   DRUGI DAVKI 0 

7060     0 

        

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 808.923 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

291.852 

7102   Prihodki od obresti 84 

7103   Prihodki od premoženja 291.768 

        

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 8.728 

7111   Upravne takse in pristojbine 8.728 

        

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  8.804 

7120   Denarne kazni 8.804 

        

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 108.436 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 108.436 

        

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 391.102 

7141   Drugi nedavčni prihodki 391.102 

        

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 580.343 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 135.250 

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 135.250 

        

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

        

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

445.093 
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7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 445.093 

        

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 9.942 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  9.942 

7300   Prejete donacije domačij pravnih oseb 9.942 

        

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

        

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    842.870 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

545.383 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 509.962 

7401   Prihodki iz proračuna 35.421 

        

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

297.487 

7413   
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz 
kohezijskega sklada 

297.487 

        

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786   
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

0 

        

787   
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 

0 

        

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 5.491.752 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.007.152 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 455.205 

4000   Plače in dodatki 408.982 

4001   Regres za letni dopust 14.110 

4002   Povračila in nadomestila 32.114 

        

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 67.542 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 36.615 
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4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.005 

4012   Prispevek za zaposlovanje 248 

4013   Prispevek za starševsko varstvo 1.728 

4015   
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

946 

        

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.325.012 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 355.340 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 693.224 

4023   Prevozni stroški in storitve 17.183 

4024   Izdatki za službena potovanja 637 

4025   Tekoče vzdrževanje 162.111 

4029   Drugi operativni odhodki 96.518 

        

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 88.983 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 88.983 

        

409   REZERVE 70.410 

4091   Proračunska rezerva 70.410 

        

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.454.687 

410   SUBVENCIJE 0 

        

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.729.855 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 12.000 

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.396 

4119   Drugi transferi posameznikom 1.713.459 

        

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

107.599 

4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 107.599 

        

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  617.233 

4130   Tekoči transferi občinam 32.390 



Letno poročilo Občine Lenart za leto 2016 

 

9 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.639 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 5.100 

4133   Tekoči transferi v javne zavode 525.877 

4136   Tekoči transferi v javne agencije 26.228 

        

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

        

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 979.517 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 979.517 

4202   Nakup opreme 8.559 

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 567.226 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 144.849 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 143.350 

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

115.533 

        

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 50.395 

431   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 

12.859 

4310   
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

10.859 

4314   Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000 

        

432   
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

37.536 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 37.536 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 1.554.643 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 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 
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44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA 0 

        

441   
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB  

0 

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

0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 103.991 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 103.991 

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 103.991 

        

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 398.650 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  398.650 

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 398.650 

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

1.259.984 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -294.659 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -1.554.643 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 

  

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 

  

 

   

3. člen 
 

Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Lenart na dan 31.12.2016 se 
skupaj s sredstvi na računih na dan 31.12.2016 prenaša v leto 2017. Tako na dan 31.12.2016 
znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let  1.294.190,66 EUR. 

 

4. člen 
 

Zaradi razlike med splošnim skladom in stanjem sredstev na računu, ki so nastale pri 
projektu COSV (izvenbilančne knjižbe) v preteklih letih, predlaga Občinska uprava 
Občinskemu svetu za uravnoteženje bilance, znižanje splošnega sklada (konto 900900) v 
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višini 30.417,86 €. Tako bi razlika na dan 01.01.2017 znašala 39.952,24 €, toliko kot znaša 
višina obračunanega DDV-ja v terjatvah, ki še na dan 31.12.2016 niso bile poravnane.  

Občinska uprava se je za ta predlog odločila z namenom, da se stare napake izločijo in da je 
bilančno stanje tekoča leta realno in pravilno izkazano, tako kot naše poslovanje. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  

 

Številka: 410-3/2016 

Lenart, 07.03.2017 

 

                          OBČINA LENART 

                                                                               mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 

                Župan 
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LENART ZA LETO 2016 

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE  

- Zakonske podlage za delovanje občine 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,  

- Zakon o političnih strankah  

- Zakon o javnih uslužbencih,  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa,  

- Zakon o upravnem postopku,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin,  

- Zakon o računovodstvu,  

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,  

- Zakon o davku na dodano vrednost,  

- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah,  

- Zakon o zavodih,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o vrtcih,  

- Zakon o osnovni šoli,  

- Zakon o izobraževanju odraslih,  

- Zakon o športu,  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,  

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog,  

- Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami  

- Stanovanjski zakon,  
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- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o gozdovih,  

- Zakon o cestah,  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o geodetski dejavnosti,  

- Zakon o varstvu okolja,  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o gospodarskih javnih službah,  
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OSNOVNI PODATKI O OBČINI:  

Grb občine: 

 

Naziv: Občina Lenart 

Naslov: Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart 

Telefon: 02/729 13 10 

Telefaks: 02/ 720 73 52 

Url: http://www.lenart.si/ 

 

Spletna stran Občine Lenat 

 

E-mail: obcina@lenart.si 

Občina Lenart meri 62 km2 in se  med slovenskimi občinami po površini  uvršča na 111. 
mesto. Šteje približno 8100 prebivalcev in je po številu prebivalcev  na 65. mestu. Na 
kvadratnem kilometru površine  živi povprečno 132 prebivalcev, kar je nad slovenskim 
povprečjem 101 prebivalec na km2. 

 

Organizacijska struktura  

Organi občine so: 

 Župan, 

 Občinski svet (15 članov), 

 Nadzorni odbor (7 članov). 
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Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni, opravlja občinska uprava, in sicer 
na področju lokalne samouprave, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, 
izobraževanja, kulture, športa, sociale, požarne varnosti, stanovanjskem in poslovnem 
področju, gospodarstvu itd. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor, ki jo imenuje in 
razrešuje župan. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi 
predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest. 

DOLGOROČNI CILJI 

V letu 2010 je zakonodaja določila opredelitev dolgoročnih ciljev oziroma t.i. NAČRTA 
RAZVOJNIH PROGRAMOV. Občina je tako, poleg kratkoročnih načrtov, opredelila še 
svoj dolgoročni razvoj. Dolgoročni cilji Občine Lenart kot neposrednega uporabnika so 
razvidni iz NRP 2016-2021. 

POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV - PRORAČUNA OBČINE LENART 

2016 

Letni cilji Občine Lenart, kot neposrednega uporabnika so bili določeni s Proračunom 
občine Lenart za leto 2016. 

Občina Lenart je pri pripravi proračuna za leto 2016 upoštevala makroekonomska stališča 
Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za 
izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil 
izračun primerne porabe in njegova realnost. 

Občina Lenart je sprejela proračun za leto 2016 na svoji 7. redni seji dne 17.12.2015 (MUV 
25/2015). Kasneje so sledili: 

- 8. redna seja, dne 04.02.2016 (MUV 2/2016),  
- 10. redna seja, dne 16.06.2016 (MUV 12/2016),  
- 2. izredna seja, dne 15.09.2016 (MUV 17/2016) in 
- 12. redna seja, dne 22.12.2016 (MUV 29/2016).  

 

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2016 je župan tekom 
proračunskega leta sprejel sklepe o prerazporeditvi sredstev v okviru proračunskih postavk 
in med posameznimi ekonomskimi klasifikacijami in med proračunskimi postavkami znotraj 
podprograma računa.  

Tako je bil določen veljavni proračun za leto 2016, z njim pa je imela Občina načrtovanih 
7.062.611 € prihodkov ter 5.890.401,27 € odhodkov.  

V zaključnem računu proračuna je v obširnih poročilih prikazano delovanje občine Lenart 
po posameznih dejavnostih. V nadaljevanju pa želimo usmeriti pozornost tudi na naslednje 
ugotovitve: 

Občina Lenart je v proračunskem letu 2016 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila 
najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirala z rebalansi ter z prerazporeditvami sredstev 
med postavkami proračuna na podlagi sklepov župana. 
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Tako je v letu 2016 dosegla naslednje cilje: 

1. zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je 
zadolžena in odgovorna;  

2. financirala in dokončala je investicije (Obnova vodovoda in kanalizacije na 
Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici, sanacija večih javnih poti in lokalnih cest, 
sanacija plazu Rogoznica, izgradnja vodovoda Sp. Porčič 33a-36, ureditev 
spominskega obeležja v parku, začetek investicije Ureditev nogometnega igrišča z 
umetno travo – ŠRC Polena …)  

3. sanirala in opravila je nujna vzdrževalna dela na cestah ter javni razsvetljavi, 
kanalizacijskem sistemu, vodovodu… 

4. racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in  

5. skrbela je za skladen razvoj občine na vseh področjih skladno s postavljenimi 
proračunskimi cilji. 

Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju: 

 Občinski svet je na svojih rednih sejah, izrednih sejah ter sejah delovnih teles in 
Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanjih delovanja 
občine. 

 Občina Lenart skrbi za obsežno socialno problematiko, kar nam narekuje 
vzdrževanje mreže različnih socialnih programov: pomoč družini na domu, izplačila 
družinskim pomočnikom, doplačila domov za ostarele in vzgojno varstvene zavode 
oskrbovancem, subvencije stanovanjskih najemnim, plačila obveznega zdravstvnega 
zavarovanja brezposelnim…

 Prav tako Občina skrbi za dve osnovni šoli z vrtcema, zagotavlja prostorske pogoje 
za delo glasbene šole, ob tem pa je v preteklem letu namenila tudi znatni del sredstev 
ostalim družbenim dejavnostim in skupinam, poleg tekočih transferjem društvom še 
obvezne transferje JSKD, Centru za socialno delo za druge socialne  programe in 
javna dela, za javna dela v zavodih v lasti občine in tudi drugod.

  

 Področje zaposlovanja smo reševali tako direktni  z angažiranjem na področju javnih 

del pri nas in v javnih zavodih, na drugem delu z aktivnostmi na področju vlaganj v 

gospodarske dejavnosti – zagon investicijskega potenciala na območju Nove 

poslovno industrijske cone…


 Na področju promocije občine lahko izpostavimo prireditve, ki so se izvajale v letu 

2016, to so poletne prireditve LenArt, Pustovanje, Prireditve ob občinskem prazniku 
(proslava, martinovanje…), prvomajski pohod, Prireditve ob krajevnem prazniku 
(trgatev na Zavrhu, proslava),Božično novoletne prireditve s silvestrovanjem še  
sodelovanje občine in naših občanov pri čezmejni projektih, različnih sodelovanjih 
in promocijah predvsem v sosednji Avstriji, proslava ob obletnici Osamosvojitve 
Slovenije, ter postavitev spominskega obeležja v parku…


 Rezultat prizadevanj je viden v realizaciji proračuna in načrta razvojnih programov ter je 

obrazložen po posameznih področjih realizacije odhodkov. Zaključili smo naslednje večje 
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investicije: Sanacija LC 203 191, Sanacija plazu LC 060 031 – Rogoznica, Obnova vodvoda 
in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici, Sanacija KD Selce, Energetska 
sanacija Športne dvora Lenart in gimnastične dvorane…

Poleg navedenih investicij je bilo opravljenih še veliko manjših nujnih posegov, ki jih je 
izvedla Občina. Razveseljivo je, da smo z investicijami zadovoljili potrebe vseh generacij od 
najmlajših do najstarejših in zagotovili pogoje za enakomeren razvoj celotne občine. 

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH DEJAVNOSTI  

A) Prihodki proračuna Občine Lenart za leto 2016 

Prihodki proračuna so bili v letu 2016 realizirani v višini 7.046.397 € in so za 0,3 % pod 
planirano višino. 

 

B) Odhodki proračuna Občine Lenart za leto 2016  
 

Odhodki proračuna so v letu 2016 realizirani v višini 5.890.401,27 € oziroma v 61,71 % 
planiranega proračuna. Razlika med veljavnim proračunom in realizacijo je nastala zaradi 
zahteve  ministrstva za finance, da se krediti, ki so najeti z namenom reprogramiranja starih 
kreditov, ne knjižijo na konto skupine 5. Ker je navodilo prišlo iz njihove strani šele v 
februarju 2017, smo v rebalansu v mesecu decembru v planirali večje prihodke.     
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SPLOŠNI DEL 

KONTO OPIS 

Sprejeti 
proračun: 
2016 

 [1] 
v EUR 

Veljavni 
proračun: 
2016 

[2] 
v EUR 

Realizacija: 
2016 

 [3] 
v EUR 

Indeks 
3:2  

[4] 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

  I. 
S K U P A J    P R I H O D 
K I  (70+71+72+73+74+78) 

7.062.611 7.062.611 7.046.394 100 

      
TEKOČI PRIHODKI  
(70+71) 

5.592.221 5.592.221 5.613.240 100 

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

4.801.565 4.801.565 4.804.317 100 

700   
DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK 

4.150.380 4.150.380 4.150.404 100 

7000   Dohodnina 4.150.380 4.150.380 4.150.404 100 

              

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 442.740 442.740 446.532 101 

7030   Davki na nepremičnine 357.660 357.660 360.173 101 

7031   Davki na premičnine 840 840 722 86 

7032   Davki na dediščine in darila 18.200 18.200 17.981 99 

7033   
Davki na promet 
nepremičnin in na finančno 
premoženje 

66.040 66.040 67.657 102 

              

704   
DOMAČI DAVKI NA 
BLAGO IN STORITVE 

208.445 208.445 207.381 99 

7044   Davki na posebne storitve 3.400 3.400 3.081 91 

7047   
Drugi davki na uporabo 
blaga in storitev 

205.045 205.045 204.300 100 

              

706   DRUGI DAVKI 0 0 0 0 

7060     0 0 0 0 
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71   
NEDAVČNI  PRIHODKI  
(710+711+712+713+714) 

790.656 790.656 808.923 102 

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  

275.800 275.800 291.852 106 

7102   Prihodki od obresti 100 100 84 84 

7103   Prihodki od premoženja 275.700 275.700 291.768 106 

              

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 8.200 8.200 8.728 106 

7111   Upravne takse in pristojbine 8.200 8.200 8.728 106 

              

712   
GLOBE IN DRUGE 
DENARNE KAZNI  

8.840 8.840 8.804 100 

7120   Denarne kazni 8.840 8.840 8.804 100 

              

713   
PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 

124.316 124.316 108.436 87 

7130   
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 

124.316 124.316 108.436 87 

              

714   
DRUGI NEDAVČNI 
PRIHODKI 

373.500 373.500 391.102 105 

7141   Drugi nedavčni prihodki 373.500 373.500 391.102 105 

              

72    
KAPITALSKI PRIHODKI  
(720+721+722) 

607.250 607.250 580.343 96 

720   
PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

107.250 107.250 135.250 126 

7200   
Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov 

107.250 107.250 135.250 126 

              

721   
PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG 

0 0 0 0 

              

722   

PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSRE
DSTEV 

500.000 500.000 445.093 89 
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7221   
Prihodki od prodaje 
stavbnih zemljišč 

500.000 500.000 445.093 89 

              

73     
PREJETE DONACIJE  
(730+731) 

10.000 10.000 9.942 99 

730   
PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV  

10.000 10.000 9.942 99 

7300   
Prejete donacije domačij 
pravnih oseb 

10.000 10.000 9.942 99 

              

731   
PREJETE DONACIJE IZ 
TUJINE 

0 0 0 0 

              

74     
TRANSFERNI PRIHODKI  
(740+741)    

853.140 853.140 842.870 99 

740   

TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

555.653 555.653 545.383 98 

7400   
Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna 

520.231 520.231 509.962 98 

7401   Prihodki iz proračuna 35.421 35.421 35.421 100 

              

741   

PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

297.487 297.487 297.487 100 

7413   

Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz 
sredstev EU iz kohezijskega 
sklada 

297.487 297.487 297.487 100 

              

78     
PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE  
(786+787) 

0 0 0 0 

786   

OSTALA PREJETA 
SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0 0 0 0 
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787   
PREJETA SREDSTVA OD 
DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 

0 0 0 0 

              

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

5.546.483 5.546.483 5.491.752 99 

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

2.011.490 2.030.774 2.007.152 99 

400   
PLAČE IN DRUGI 
IZDATKI ZAPOSLENIM 

454.898 455.633 455.205 100 

4000   Plače in dodatki 409.135 409.408 408.982 100 

4001   Regres za letni dopust 13.648 14.110 14.110 100 

4002   Povračila in nadomestila 32.114 32.114 32.114 100 

              

401   
PRISPEVKI 
DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 

67.542 67.542 67.542 100 

4010   
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

36.615 36.615 36.615 100 

4011   
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 

28.005 28.005 28.005 100 

4012   Prispevek za zaposlovanje 248 248 248 100 

4013   
Prispevek za starševsko 
varstvo 

1.728 1.728 1.728 100 

4015   

Premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

946 946 946 100 

              

402   
IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE  

1.329.964 1.347.896 1.325.012 98 

4020   
Pisarniški in splošni 
material in storitve 

348.584 363.183 355.340 98 

4022   
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

699.209 700.442 693.224 99 

4023   Prevozni stroški in storitve 17.190 17.190 17.183 100 

4024   
Izdatki za službena 
potovanja 

637 637 637 100 

4025   Tekoče vzdrževanje 163.573 164.828 162.111 98 
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4029   Drugi operativni odhodki 100.771 101.616 96.518 95 

              

403   
PLAČILA DOMAČIH 
OBRESTI 

89.020 89.020 88.983 100 

4031   
Plačila obresti od kreditov - 
poslovnim bankam 

89.020 89.020 88.983 100 

              

409   REZERVE 70.066 70.683 70.410 100 

4090   
Splošna proračunska 
rezervacija 

0 -273 0 0 

4091   Proračunska rezerva 70.066 70.956 70.410 99 

              

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

2.452.797 2.458.474 2.454.687 100 

410   SUBVENCIJE 0 0 0 0 

              

411   
TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

1.723.695 1.730.075 1.729.855 100 

4111   
Družinski prejemki in 
starševska nadomestila 

11.850 12.000 12.000 100 

4112   
Transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti 

1.396 4.396 4.396 100 

4119   
Drugi transferi 
posameznikom 

1.710.449 1.713.679 1.713.459 100 

              

412   

TRANSFERI 
NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

106.800 107.600 107.599 100 

4120   
Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 

106.800 107.600 107.599 100 

              

413   
DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI  

622.302 620.799 617.233 99 

4130   Tekoči transferi občinam 32.390 32.390 32.390 100 

4131   
Tekoči transferi v sklade 
socialnega zavarovanja 

33.500 31.183 27.639 89 
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4132   
Tekoči transferi v javne 
sklade 

5.100 5.100 5.100 100 

4133   
Tekoči transferi v javne 
zavode 

525.085 525.899 525.877 100 

4136   
Tekoči transferi v javne 
agencije 

26.228 26.228 26.228 100 

              

414   
TEKOČI TRANSFERI V 
TUJINO 

0 0 0 0 

              

42      
INVESTICIJSKI 
ODHODKI  (420) 

1.031.161 1.005.700 979.517 97 

420   
NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 

1.031.161 1.005.700 979.517 97 

4202   Nakup opreme 6.209 8.559 6.209 73 

4204   
Novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije 

616.672 585.109 567.226 97 

4205   
Investicijsko vzdrževanje in 
obnove 

154.704 151.997 147.199 97 

4206   
Nakup zemljišč in naravnih 
bogastev 

143.000 144.445 143.350 99 

4208   

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

110.575 115.590 115.533 100 

              

43   
INVESTICIJSKI 
TRANSFERI  (431+432) 

51.036 51.536 50.395 98 

431   
INVESTICIJSKI 
TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 

13.500 14.000 12.859 92 

4310   
Investicijski transferi 
neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 

12.000 12.000 10.859 90 

4314   
Investicijski transferi 
posameznikom in 
zasebnikom 

1.500 2.000 2.000 100 

              

432   
INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 

37.536 37.536 37.536 100 
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UPORABNIKOM 

4323   
Investicijski transferi 
javnim zavodom 

37.536 37.536 37.536 100 

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

1.516.128 1.516.128 1.554.643 103 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

        

75 IV. 

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

0 0 0 0 

750   
PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL  

0 0 0 0 

              

751   
PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  

0 0 0 0 

              

752 
  

KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 

0 0 0 0 

              

44 V. 

DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441) 

0 0 0 0 

440   DANA POSOJILA 0 0 0 0 

              

441   
POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
IN FINANČNIH NALOŽB  

0 0 0 0 

  VI. 

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

0 0 0 0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A         

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 3.588.360 3.588.360 103.991 3 

500   
DOMAČE 
ZADOLŽEVANJE 

3.588.360 3.588.360 103.991 3 

5001   
Najeti krediti pri poslovnih 
bankah 

3.588.360 3.588.360 0 0 
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5003   
Najeti krediti pri drugih 
domačih kreditodajalcih 

0 0 103.991 0 

              

55 VIII. 
ODPLAČILA  DOLGA  
(550) 

3.999.510 3.999.510 398.650 10 

550   
ODPLAČILA 
DOMAČEGA DOLGA  

3.999.510 3.999.510 398.650 10 

5502   
Odplačila kreditov drugim 
finančnim institucijam 

3.999.510 3.999.510 398.650 10 

  IX. 

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

1.104.978 1.104.978 1.259.984 114 

  X. 
NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. - VIII.) 

-411.150 -411.150 -294.659 72 

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

-
1.516.128 

-
1.516.128 

-1.554.643 103 

    
STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 

    34.067   

    
- OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA 
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PRIHODKI 

Skupna višina načrtovanih prihodkov je znašala 7.062.611 €, realizirani pa so bili v višini 
7.046.394 € oz. 99,77 % od načrtovanih. 

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov. 

 

 

Grafikon 1: Struktura realizacije prihodkov 2016 

 

Tabela 1: Realizacija prihodkov 2016 

68%

12%

8%

0%
12%

Struktura realizacije prihodkov 2016

DAVČNI PRIHODKI

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

DAVČNI PRIHODKI 4.804.317 

NEDAVČNI PRIHODKI 808.923 

KAPITALSKI PRIHODKI 580.343 

PREJETE DONACIJE 9.942 

TRANSFERNI PRIHODKI  842.870 
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Grafikon 2: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2014, 2015 in 2016 

 

Tabela 2: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2014, 2015 in 2016 

Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec4 Stolpec5 Stolpec6 

davčni 

prihodki 

nedavčni 

prihodni 

kapitalski 

prihodki donacije 

transferni 

prihodki 

2014 4.823.425 862.947 198.438 8.412 787.265 

2015 4.716.879 1.232.076 312.681 10.452 2.486.700 

2016 4.804.317 808.923 580.343 9.942 842.870 
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7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI                   7.046.394      

Realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je bila 100 %. 

70 – DAVČNI PRIHODKI                       4.804.317     

Davčni prihodki so bili realizirani glede na veljavni proračun v višini 100 %. 

700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                  4.150.404  

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

703 – DAVKI NA PREMOŽENJE                    446.532 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine – nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Med to 
skupino davkov so evidentirani tudi davki na dediščine in darila in davki od prometa 
fizičnih oseb. 

704 – DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE              207.381         

V tej skupini davkov je izkazana okoljska dajatev za obremenjevanje voda in okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, priključne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

706 – DRUGI DAVKI    

                

71 – NEDAVČNI PRIHODKI                          808.923 

Nedavčni prihodki so bili realizirani glede na veljavni proračun v višini  102%. 

710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA               291.852 

Gre za prihodke od obresti od sredstev na vpogled, prihodke od najemnin za stanovanja v 
lasti občine. Realizacija je bila 106 %. 

711 – TAKSE IN PRISTOJBINE                 8.728 

Gre za prihodke iz upravnih taks in pristojbin, ki jih lokalna samouprava zaračunava 
vlagateljem različnih vlog, skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT). Realizacija je 
bila 106% 

712 – DENARNE KAZNI                      8.804 

Denarne kazni zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, denarne kazni za 
prekrške ter denarne kazni v upravni izvršbi. Realizacija je bila 100 %. 

 

713 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV          108.436 

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo: prihodke od vzdrževanja pokopališč in 
mrliške veže, od najema stojnic ter ostalih prihodkov od prodaje. Realizacija je bila 87 %. 

714 – DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                391.102 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od refundacij, prispevke upravičencev pomoči 
na domu, prihodke za VVZ storitve otrok v naših vrtcih iz drugih občin, prihodke 
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zavarovalnic za škodne dogodke, prihodke sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje RS – 
javna dela, povrnitev stroškov domskega varstva, prihodki od komunalnih prispevkov. 
Realizacija je bila 105 %. 

 

72 – KAPITALSKI  PRIHODKI                                     580.343 

Kapitalski prihodki so bili realizirani glede na  veljavni proračun v višini 96 % glede na 
plan. 

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                   135.250 

Med prihodki od prodaje osnovnih sredstev izkazujemo prihodke od prodaje stanovanja. 

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 
445.093 

Med prihodke od prodaje zemljišč izkazujemo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč.   

 

73 – DONACIJE                     9.942 

Sredstva so bila realizirana glede na plan v višini 99%. 

730 – DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                         9.942 

Zbrana sredstva so bila za pokritje odhodkov za poletne prireditve LEN-ART. 

  

74 – TRANSFERNI PRIHODKI                                    842.870 

Transferni prihodki so bili realizirani glede na veljavni proračun v višini 99 % 

740 – TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ    545.383 

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

- požarna taksa, 

- finančna izravnava, 

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

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (knjižnica),  

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna, 

- prejeta sredstva občin za projekt COSV in 

- prejeta sredstva občina za vodenje in koordiniranje projekta COSV. 

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU                       297.487 

Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU je bil v letu 2016 realiziran prihodek za 
investicijo COSV. 
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Tabela 3: Primerjava prihodkov po letih od 2010 do 2016 

  

  ZAKLJUČNI 
RAČUN 2010 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2011 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2012 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2013 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2014 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2015 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2016 

davčni 
prihodki 

4.836.961 5.120.644 5.066.385 5.147.796 4.823.425 4.716.879 4.804.317 

nedavčni 
prihodki 

856.557 1.220.193 970.520 737.345 862.947 1.232.076 808.923 

kapitalski 
prihodki 

2.327.887 255.946 87.661 105.565 198.438 312.681 580.343 

donacije 3.150 55.228 15.350 15.669 8.412 10.452 9.942 

transferni 
prihodki 

1.180.254 1.127.050 5.390.982 1.538.129 787.265 2.486.700 842.870 

SKUPAJ 9.204.809 7.779.060 11.530.897 7.544.504 6.680.487 8.758.788 7.046.394 
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ODHODKI 

Višina načrtovanih odhodkov je bila 5.546.483 €, realizacija pa 5.491.752 €, kar pomeni da 
je bila realizacija 99 %.  

 

Grafikon 3: Realizacija odhodkov 2016 

 

 

Grafikon 4: Primerjava realizacije odhodkov v letih 2014, 2015 in 2016 
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Tabela 4: Realizacija odhodkov v letih 2014, 2015 in 2016 

tekoči odhodki tekoči transferi 

investicijski 

odhodki 

investicijski 

transferi 

2014 1.836.256 2.245.816 1.666.457 40.366 

2015 2.228.679 2.719.866 2.247.770 24.179 

2016 2.007.152 2.454.687 979.517 50.395 

 

4 – ODHODKI                    5.491.752 

 

40 – TEKOČI ODHODKI                      2.007.152 

Tekoči odhodki so bili realizirani glede na veljavni proračun v višini 99 % 

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                     455.205 

Gre za stroške osnovnih plač, dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, 
povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane med delom, … 

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST             67.542 

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

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  1.325.012 

V okviru izdatkov za blago in storitve, so zajeti vsi tisti odhodki, potrebni za nemoteno in 
kakovostno delo občinske uprave in režijskega obrata. 

403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                               88.983 

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

409 – REZERVE                                     70.410 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.  

 

41 – TEKOČI TRANSFERI                       2.454.687 

Tekoči transferi so bili realizirani glede na veljavni proračun v višini 100% 

410 – SUBVENCIJE                                  0 

 411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                   1.729.855 
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V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom so evidentirani odhodki za 
doplačilo oskrbnin v institucionalnem varstvu za odrasle osebe, darilo staršem ob rojstvu 
otroka, regresiranje prevozov v šolo, plačilo razlike do polne ekonomske cene vrtca, 
subvencioniranje stanovanjskih najemnin, plačilo družinskemu pomočniku in 
sofinanciranje samozaposlovanja. 

412 – TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      107.599 

Gre za stroške financiranja političnih strank, financiranja Gasilske zveze Lenart, 
financiranje gasilskih društev, sofinanciranje delovanja Las Ovtar, financiranje Športne 
zveze Lenart, odhodki za Medobčinsko društvo invalidov Lenart ter za sofinanciranje 
javnih del.  

413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                           617.233 

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

 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI                                                 979.517 

Investicijski odhodki so bili realizirani glede na veljavni proračun 97%. 

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                         979.517
   

Investicijski odhodki so izkazani za nabavo in vzdrževanje strojne opreme, nakup 
računalniške opreme, za vzdrževanje javnih površin in centrov KS, za izgradnje vodovoda, 
kanalizacije, sanacije plazov, rekonstrukcije pokopališč, COSV, investicijska vzdrževalna 
dela v šolah, investicijska vzdrževanja cest, načrte in projektne dokumentacije, 
investicijski nadzor, ter za odkup zemljišč. 

 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                   50.395 

Investicijski transferi so bili realizirani glede na veljavni proračun 98%. 

431 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM          12.859 

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

432 – INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                            37.536 

Gre predvsem za investicijske transfere javnim zavodom (šole in vrtci). 
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Tabela 5: Odhodki po letih od 2010 do 2015 

 

 

 RAČUN FINANCIRANJA 

 

Račun financiranja izkazuje odplačilo domačega dolga v višini 398.650 €.  

 

POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRORAČUNSKEM 
PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA 

Realizacija prihodkov proračuna Občine Lenart za leto 2016, brez sredstev iz računa 
finančnih terjatev in naložb, je bila v višini 7.046.394 €.  

Realizacija odhodkov proračuna Občine Lenart za leto 2016, brez sredstev iz računa 
financiranja, je bila v višini 5.491.752 €. 

 ZAKLJUČNI 
RAČUN 2010 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2011 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2012 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2013 

ZAKLJUČNI 
RAČUN  

2014 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2015 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2016 

Tekoči odhodki 2.050.855 2.244.933 2.047.572 1.681.031 1.836.256 2.228.679 2.007.152 

Tekoči transferi 3.655.660 3.908.652 3.394.170 2.598.759 2.245.816 2.719.866 2.454.687 

Skupaj tekoči 
del  odhodkov 

5.706.515 6.153.585 5.441.742 4.279.790 4.082.072 4.948.545 4.461.839 

        

Investicijski 
odhodki 

4.275.606 2.951.039 6.201.783 3.267.577 1.666.457 2.247.770 979.517 

Investicijski 
transferi 

78.570 44.993 35.820 35.984 40.366 24.179 50.396 

Skupaj 
investicijski 
del 

4.354.176 2.996.032 6.237.603 3.303.561 1.706.823 2.271.949 1.029.913 

        

VSI 
ODHODKI 

10.060.691 9.149.617 11.679.344 7.583.351 5.788.894 7.220.494 5.491.752 

Delež tekočega 
dela 

56,72% 67,25% 46,59% 56,43% 70,52% 68,54% 81,25 

Delež 
investicijskega 
dela  

43,28% 32,75% 53,41% 43,57% 29,48% 31,46% 18,75 
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Proračunski presežek(+), ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz 
bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), je znašal 1.554.642.  

Za odplačila glavnic dolgoročnih kreditov so bila iz računa financiranja (bilanca C) 
porabljena sredstva v višini 398.650 €.  

Skupni saldo sredstev iz bilanc A, B in C  je tako na dan 31.12.2016 znašal 1.259.984 €. 

POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN 

NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZJF 

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih 
lahko sprejme župan.  

Občina Lenart je sprejela proračun za leto 2016 na svoji 7. redni seji dne 17.12.2015 
(MUV 25/2015). Kasneje so sledili: 

- prvi rebalans na 8. redni seji dne 04.02.2016 (MUV 02/2016),  
- drugi rebalans na 10. redni seji dne 16.06.2016 (MUV 12/2016), 
- tretji rebalans na 12. redni seji dne 22.12.2016 (MUV 29/2016). 

 
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, ki prikazuje s proračunom predvidene in 
dejansko realizirane prihodke ter druge prejemke občine in njene odhodke ter druge 
izdatke v preteklem letu. 

POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, V 

SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF 

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral 
vključiti v primeru, če bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za 
občinski proračun nove obveznosti.  

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v letu 2016 ni bilo.  

POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM 

PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE V SKLADU Z 41. ČLENOM 

ZJF  

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom  (prerazporeditve pravic porabe 
sredstev, v skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Lenart za leto 2016), so po 
posameznih opisih postavk zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil prerazporeditve.  
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POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske 
rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov.  

Sredstva so se porabila v celoti. Prerazporejena so bila na podlagi sklepov o 
prerazporeditvi sredstev.  

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V 
sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v 
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O 
uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega 
organa občinske uprave. 

Proračunska postavka  – Proračunska rezerva – naravne nesreče je bila realizirana v višini 
70.410 €. 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA 

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

Posebni del poslovnega poročila je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za leto 
2016. Uporabljeni so termini: sprejeti in veljavni proračun in realizacija. Sprejeti proračun 
je proračun, ki ga je občinski svet potrdil na 12. redni seji dne 22.12.2016 (MUV 25/2016).  

Veljavni proračun pa je proračun, v katerem so upoštevani sklepi župana o 
prerazporeditvah pravic porabe. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, 
ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma 
enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in 
kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa. 

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov, to so: 

- proračunska postavka, 

- proračunska postavka – podskupina kontov in 

- proračunska postavka – konto. 

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti projekta ali del 
aktivnosti, lahko tudi projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja 
enega neposrednega uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s 
predpisanim kontnim načrtom, pri čemer je natančno določen ekonomski namen izdatkov 
proračunske postavke, konto je pri tem temeljna enota za izvrševanje proračuna. 

1.1 NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI PRORAČUNA OBČINE 

LENART SO: 

1.2 PU -  OBČINSKI SVET  

10   OBČINSKI SVET 34.512,40 34.043,75 98,64 

  01019001 Dejavnost občinskega sveta 27.037,49 27.035,95 99,99 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.474,91 7.007,80 93,75 

 

Odhodki za delo občinskega sveta so razčlenjeni po podprogramih. Realizacija je bila v 
višini 98,64 %. 
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01019001 – Dejavnost občinskega sveta 

 

01019001   Dejavnost občinskega sveta 27.037,49 27.035,95 99,99 

  100101 Sejnine občinskega sveta 15.160,00 15.158,86 99,99 

  100102 Sejnine odbori, komisije in drugo 7.441,00 7.440,60 99,99 

  100104 Financiranje političnih strank - SDS 896,38 896,38 100,00 

  100106 Financiranje političnih strank - SLS 1.144,23 1.144,23 100,00 

  100107 
Financiranje političnih strank - 
Desus 648,54 648,54 100,00 

  100108 Financiranje političnih strank - SD 586,57 586,57 100,00 

  100109 
Financiranje političnih strank - 
Nova Slovenija 462,65 462,65 100,00 

  100113 

Financiranje političnih strank - 
SMC-STRANKA MODERNEGA 
CENTRA 698,12 698,12 100,00 

 

 

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

V letu 2016 je bilo izplačanih 5 sejnin rednih sej in 1 sejnina izredne seje Občinskega 
sveta. 

 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039001   Obveščanje domače in tuje javnosti 7.474,91 7.007,80 93,75 

  100401 Materialni stroški občinskega svet 7.474,91 7.007,80 93,75 

 

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za snemanje sej občinskega sveta, objave v 
MUV-u, fotokopiranje gradiva, ter vezave gradiva. Realizacija je bila 93,75 %. 

1.3 PU -  NADZORNI ODBOR 

20   NADZORNI ODBOR 8.000,00 7.291,48 91,14 

  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 8.000,00 7.291,48 91,14 

 

Za nadzorni odbor so bila sredstva realizirana v višini 91,14%. Tudi pri nadzornem odboru 
je realizacija odvisna od števila opravljenih nadzorov oziroma sej.  

 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora 

02039001   Dejavnost nadzornega odbora 8.000,00 7.291,48 91,14 

  200201 Delovanje nadzornega odbora 8.000,00 7.291,48 91,14 

V letu 2016 so bile izpalačne štiri sejnine in štirje nadzori. 
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1.4 PU -  ŽUPAN 

30   ŽUPAN 88.901,73 88.432,49 99,47 

  01019003 Dejavnost župana in podžupanov 76.477,56 76.087,74 99,49 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.424,17 12.344,75 99,36 

 

Na proračunskem uporabniku Župana so bila sredstva realizirana v višini 99,47 %. 

 

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov 

01019003   Dejavnost župana in podžupanov 76.477,56 76.087,74 99,49 

  300101 Plača župan 47.636,23 47.636,23 100,00 

  300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 20.331,14 20.331,14 100,00 

  300103 Reprezentanca 7.900,00 7.512,66 95,10 

  300104 Objave in oglasi 510,00 507,52 99,51 

  300105 Stroški za delovanje urada župana 100,19 100,19 100,00 

 

Realizacija na podprogramu Dejavnost župana in podžupanov je bila 99,49 %. Znotraj tega 
je bila realizacija na proračunskih postavkah plača župana in dveh podžupanov, 
reprezentanca, kjer gre predvsem za stroške pogostitev poslovnih partnerjev, nakupe žalnih 
paketov…, proračunski postavki Objave in oglasi, ter Stroški za delovanje urada župana, 
kjer so knjiženi stroški parkirnin. 

 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov 12.424,17 12.344,75 99,36 

  300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 8.656,17 8.579,07 99,11 

  300402 Odličnjaki 284,00 283,08 99,68 

  300404 Zlati maturanti 661,00 660,60 99,94 

  300405 Nagrada uspešnim študentom 1.323,00 1.322,00 99,92 

  300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi 1.500,00 1.500,00 100,00 

 

Realizacija na podprogramu Izvedba protokolarnih dogodkov je bila glede na plan 99,36 
%. Na postavki Promocijske dejavnosti je realizacija glede na plan 99,11 %. Gre predvsem 
za stroške zlatih porok, objave osmrtnic, nakup zastav, stroški vabil in programov za 
občinski praznik, županovo vino, stroški poslovnih daril ter stroški ki so nastali ob raznih 
dogodkih. 

Na postavki Odličnjaki so realizirani stroški povezani z nagradami odličnjakom.  

Postavka Zlati maturantje je bila realizirana v višini 99,94 %. Gre za izplačilo nagrade 
zlatim maturantom, ter nabavo manjših daril. 

Nagrada uspešnim študentom – uspešni študentje dobijo denarno nagrado in manjše darilo.  

Nagrade za izjemne uspehe – nagrado v višini 300 € je prejela Ribiška družina Pesnica, 
Hojs Sven je prejel nagrado v višini 600 € za izjemni uspeh na svetovnem tekmovanju 
(prvo mesto v kickboxu), Žnuderl Janin in Preložnik Alen pa sta prejela vsak po 300 € za 
zmago na evropskem tekmovanju v taekwandoju. 
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1.5 PU – OBČINSKA UPRAVA 

Glede na plan je realizacija na proračunskem uporabniku Občinska uprava 99,37 % in sicer 
v višini 9.204.710,85 €. 

40   OBČINSKA UPRAVA 9.263.277,00 5.614.285,27 60,61 

  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.500,00 6.969,42 92,93 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 46.818,50 46.807,75 99,98 

  04039003 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem 4.758,00 4.758,00 100,00 

  06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 26.227,64 26.227,64 100,00 

  06039001 Administracija občinske uprave 558.232,36 553.354,10 99,88 

  06039002 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprav 43.501,81 43.500,36 100,00 

  07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 38.789,00 37.646,60 97,05 

  08029002 Notranja varnost 871,08 871,08 100,00 

  10039001 Povečanje zaposljivosti 500,00 500,00 100,00 

  13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 380.864,20 380.683,29 99,95 

  13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 335.871,46 320.925,89 95,55 

  13029003 Urejanje cestnega prometa 35.529,70 35.529,70 100,00 

  13029004 Cestna razsvetljava 107.024,96 107.024,33 100,00 

  14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 16.489,94 13.989,14 84,83 

  15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.174,68 2.162,86 99,46 

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 247.443,02 244.470,09 98,80 

  16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 7.038,83 7.038,83 100,00 

  16029003 Prostorsko načrtovanje 26.509,00 26.507,75 100,00 

  16039001 Oskrba z vodo 156.756,76 149.500,28 95,37 

  16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 43.210,35 43.202,24 99,98 

  16039003 Objekti za rekreacijo 25.304,03 25.303,08 100,00 

  16039004 Praznično urejanje naselij 11.723,74 11.723,74 100,00 

  16039005 Druge komunalne dejavnosti 481,64 476,30 98,89 

  16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 19.300,00 19.257,76 99,78 

  16069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.400,00 3.379,40 99,39 

  16069002 Nakup zemljišč 144.445,00 143.349,72 99,24 

  17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.349,72 2.349,72 100,00 

  17079001 Nujno zdravstveno varstvo 31.183,00 27.638,70 88,63 

  17079002 Mrliško ogledna služba 8.998,45 8.998,09 100,00 

  18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.222,80 15.222,80 100,00 

  18039001 Knjižničarstvo in založništvo 98.129,40 98.129,40 100,00 

  18039003 Ljubiteljska kultura 20.386,20 20.386,20 100,00 

  18039005 Drugi programi v kulturi 77.289,59 77.148,37 99,82 

  18049004 Programi drugih posebnih skupin 9.607,00 9.607,00 100,00 

  18059001 Programi športa 203.548,20 203.228,55 99,84 

  19029001 Vrtci 1.321.235,17 1.321.235,17 100,00 

  19039001 Osnovno šolstvo 358.160,31 351.012,39 98,00 

  19039002 Glasbeno šolstvo 790,00 789,74 99,97 

  19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 166.981,62 166.981,62 100,00 

  20029001 Drugi programi v pomoč družini 12.000,00 12.000,00 100,00 

  20049001 Centri za socialno delo 5.600,00 5.600,00 100,00 

  20049002 Socialno varstvo invalidov 67.048,05 67.048,05 100,00 
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  20049003 Socialno varstvo starejših 354.323,21 354.323,28 100,00 

  20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 52.605,97 52.385,98 99,58 

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.510,00 3.509,97 100,00 

  22019001 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje 4.092.860,07 4.081.546,84 12,01 

  23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 70.410,46 70.409,63 100,00 

  23039001 Splošna proračunska rezervacija 272,08 0,00 0,00 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001   Urejanje na področju fiskalne politike 7.500,00 6.969,42 92,93 

  400204 
Vračilo komunalnega prispevka - vodovod 
2014 7.500,00 6.969,42 92,93 

 

Sredstva na tej postavki smo namenili vračilu komunalnega – vodovodnega prispevka iz leta 2014. 
Dne 16. 10.2015 je pričel veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Lenart, ki ga je občinski svet sprejel na podlagi 
74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US in 
76/14 – odločba US) in 16. člena Statuta občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/10 in 
8/11) s katerim se je uskladila vrednost upoštevanih stroškov za izračun komunalnega prispevka ter 
se je posledično komunalni prispevek zmanjšal za vse vrste komunalne opreme, najbolj za področje 
vodovoda. Skladno z 4. členom omenjene spremembe in dopolnitve so lahko zavezanci za plačilo 
komunalnega prispevka, ki jim je bil odmerjen komunalni prispevek za javni vodovod na podlagi 
odloka, ki ureja komunalni prispevek z upoštevanjem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 8/14), do 30.06.2016 zahtevali novo odmero na podlagi določil tega odloka. Stranke, ki so 
komunalni prispevek po stari odločbi že poravnale, so dobili vrnjeno razliko. Vračila so se izvedla 
devetim strankam, v skupni višini 6.969,42 €. 
 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov 46.818,50 46.807,75 99,98 

  400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve 31.317,00 31.314,22 99,99 

  400403 Božično-novoletna obdaritev otrok 4.500,00 4.492,03 99,82 

  400412 Stroški prireditev LenArt 11.001,50 11.001,50 100,00 

 

Na postavki Stroški za razne večje kulturne prireditve so realizirani stroški, ki so nastali ob 
naslednjih prireditvah: Maistrove prireditve, proslave ob raznih praznikih, predstave in 
koncerti… Gre za stroške honorarjev, ozvočenja, izdelava vabil, najem vlakca ob trgatvi na 
Zavrhu, stroške SAZAS, manjše pogostitve in druge stroške povezane s prireditvami.  

Postavka Božično novoletna obdaritev otrok zajema stroške za izvedbo lutkovne prireditve 
ter obdaritve otrok v starosti od 1 do 7 let, ki imajo stalno in začasno bivališče v občini 
Lenart.  

Postavka Stroški prireditve LenArt je bila realizirana v višini 100 %. Gre za izvedbo 
poletnih prireditev, ki potekajo od sredine junija pa do konca avgusta. Izvedejo se razne 
prireditve, gledališke predstave, koncerti… Sredstva za izvedbo poletnih prireditev so v 
celoti donatorska, ki so razvidna na prihodkovni strani. 



Letno poročilo Občine Lenart za leto 2016 

 

42 

 

04039003   
Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem 4.758,00 4.758,00 100,00 

  400417 
Izdelava analize posl. distributerja 
toplote 4.758,00 4.758,00 100,00 

 

Na postavki je realizacija Izdelave analize poslovanja distributerja toplote in analiza 
oblikovanja cen storitev toplote od izhodiščne cene do veljavne cene ogrevanja. 

 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019003   Povezovanje lokalnih skupnosti 26.227,64 26.227,64 100,00 

  400628 Regionalni razvoj in programi 26.227,64 26.227,64 100,00 

 

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

 

06039001 – Administracija občinske uprave 

06039001   Administracija občinske uprave 558.232,36 552.928,52 99,05 

  400601 Plače 367.485,59 367.059,18 100,00 

  400602 Pisarniški in splošni material in storitve 28.387,19 23.863,42 84,06 

  400603 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacija 85.509,87 85.520,32 100,01 

  400608 Prevozni stroški in storitve 9.334,33 9.329,03 99,94 

  400610 Službena potovanja 493,50 493,50 100,00 

  400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih 1.211,00 1.210,86 99,99 

  400612 Delo zunanjih sodelavcev 1.315,00 1.136,63 86,44 

  400613 
Zavarovanje zaposlenih, preventivni 
zdravstveni pregledi, varstvo pri delu 517,56 517,56 100,00 

  400615 Stroški obratovanja prostorov 23.219,94 23.039,64 99,22 

  400624 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor 32.389,78 32.389,78 100,00 

  400625 Stroški notarjev 746,64 746,64 100,00 

  400626 Sodni stroški 3.736,77 3.736,77 100,00 

  400627 Drugi pravni stroški 3.885,19 3.885,19 100,00 

 

Realizacija na podprogramu je glede na plan 99,05 %. Gre za stroške dela občinske uprave 
(plače, prispevki, regres za prehrano in prevoz, regres za letni dopust, kolektivno 
pokojninsko zavarovanje), stroške pisarniškega materiala in storitve (plačilo bančnih 
storitev, vodenje trgovalnega računa Alta Invest, kopije po števcu, pisarniški material, 
časopisi in revije (Tednik, Večer, MUV), računovodske in revizorske storitve, stroški POS 
terminala, RTV prispevek, čiščenje prostorov… stroške energije, vode, komunalne storitve 
in komunikacije, realizacija je bila 84,06 % (zajeti so stroški elektrike, stroški ogrevanja, 
stroški vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, stroški telefona, faksa, interneta, stroški 
poštnine, stroški najema boksov zavetišč za živali, ter veterinarske storitve…, prevozni 
stroški in storitve (stroški goriva in maziva za službena vozila, vzdrževanje in popravilo 
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službenih vozil, ter zavarovalne premije), službena potovanja (gre za stroške parkirnin), 
strokovno izobraževanje zaposlenih (stroški seminarjev in delovnih posvetov, ter članarina 
Skupnosti občin Slovenije), stroški dela zunanjih sodelavcev (plačila avtorskih honorarjev, 
ter izplačila nagrad dijakom in študentom, ki so pri nas opravljali obvezno prakso), 
preventivni pregledi zaposlenih, stroški obratovanja prostorov (varovanje, intervencije 
vzdrževanje poslovnih prostorov, deratizacija, pregledi gasilnih aparatov, stroški 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki se plačuje mesečno po deležih glede na 
pogodbo, stroški notarjev, sodni stroški ter drugi pravni stroški. 

 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem  

06039002   
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprav 43.501,81 43.500,36 100,00 

  400617 
Zavarovanje objektov in opreme - poslovni 
prostori za delovanje uprave 14.907,44 14.907,44 100,00 

  400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme 22.718,07 22.717,86 100,00 

  410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO 5.876,30 5.875,06 99,98 

 

Gre za stroške zavarovalnih premij za objekte, ki so v lasti Občine, stroške nabave in 
vzdrževanja strojne opreme ( vzdrževanje komunikacijske opreme, računalnikov, 
tiskalnikov, serverjev, nakupi računalniške in programske opreme, prav tako plačujemo 
licence po pogodbi), ter stroške službenih vozil in opreme režijskega obrata (zavarovanje, 
goriva, popravila…). 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito in reševanje 

07039002   
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč 38.789,00 37.646,60 97,05 

  400705 Gasilska zveza Lenart 16.000,00 16.000,00 100,00 

  400714 Požarna taksa 12.000,00 10.859,00 90,49 

  400715 Zdravniški pregledi - GASILCI 1.255,00 1.253,60 99,89 

  400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart 2.250,00 2.250,00 100,00 

  400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina 2.375,00 2.375,00 100,00 

  400718 Obvezna javna služba - PGD Selce 1.375,00 1.375,00 100,00 

  400723 Obramba proti toči 3.534,00 3.534,00 100,00 

 

V podprogramu je bila realizacija 97,05 %. Gre za sofinanciranje javne gasilske službe po 
pogodbi, delitev požarne takse trem prostovoljnim gasilskim društvom, letna dotacija PGD 
Lenart, Voličina in Selce, zdravniške preglede gasilcev, ter plačilo po pogodbi Letalskemu 
centru Maribor za obrambo pred točo.  

 

08029002 – Notranja varnost  

08029002   Notranja varnost 871,08 871,08 100,00 

  100801 
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 871,08 871,08 100,00 
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Realizacija glede na plan je 100 %. Na proračunski postavki je knjižen strošek oglaševanja 
v višini 364,78 €, ter izvedba programa Jumicar prometne varnosti za 5. razred osnovne 
šole v višini 506,30 €. 

10039001   Povečanje zaposljivosti 500,00 500,00 100,00 

  401001 Sofinanciranje samozaposlovanja 500,00 500,00 100,00 

 

Na postavki je realizacija sofinanciranje samozaposlovanja v višini 500 € osebi, ki je 
izpolnjevala vse pogoje.  

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029001   
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest 380.864,20 380.683,29 99,95 

  401303 Redno vzdrževanje javnih cest 373.634,20 373.454,06 99,95 

  401328 Ureditev središčnega otoka pri ŠRC Polena 7.230,00 7.229,23 99,99 

 

Na proračunski postavki je knjižena realizacija stroškov koncesijskih pogodb KS Lenart v 
višini 191.885,11 €, ter KS Voličina 177.122,70 € ter vzdrževanje gozdnih cest v višini 
4.446,25 €.  

 

13029002   
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 335.871,46 320.925,89 95,55 

  401331 Sanacija JP 705 141 / Zg. Žerjavci, Hager 608,35 518,50 85,23 

  401332 
Sanacija JP 705 161 / Sp. Porčič, Kurbus, 
Zg. porčič 1 115,00 114,68 99,72 

  401333 Preplastitev Vrtne ulice 16.338,55 16.338,55 100,00 

  401335 Odcep Mlakar 13.614,29 0,00 0,00 

  401336 
Rekonstrukcija kom.infrastrukture/ odcep 
Sp. Voličina (Šešerko - Caf) 30.048,94 30.048,94 100,00 

  401338 
SanacijaJP 705 511 / odsek Vinička vas - 
Jablance 14.667,33 14.667,33 100,00 

  401339 Sanacija JP 705 911/ Lormanje, Polič 11.554,78 11.554,34 100,00 

  401340 Sanacija JP 705 982/ Dolge njive 8.159,87 8.159,87 100,00 

  401341 Sanacija LC 203 191/ odsek cca 440 m 63.943,07 63.942,54 100,00 

  401342 Obnova JP 705 042 / Zamarkova 36.526,47 36.525,69 100,00 

  401343 Obnova mostu v naselju Sp. Voličina 353,80 353,80 100,00 

  401370 
Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC - 
RC Lenart-Avstrija 4.000,00 3.965,00 99,13 

  401371 Sanacija plazu LC 060 031 - Rogoznica 109.688,96 109.688,96 100,00 

  401394 
Levi zavijalec Senarska - Lenart 
(Radehova) 26.252,05 25.047,69 95,41 

 

Realizacije postavk so podrobneje razložene v Poročilu o izverdbi NRP. 
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13029003   Urejanje cestnega prometa 35.529,70 35.529,70 100,00 

  401327 
Ureditev prometne signalizacije in 
kategorizacije cest 13.090,50 13.090,50 100,00 

  401345 Celostna prometna strategija 22.439,20 22.439,20 100,00 

 

Obrazložitev postavk je v Poročilu o izverdbi NRP. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

13029004   Cestna razsvetljava 107.024,96 107.024,33 100,00 

  401302 
Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne 
energije 101.452,00 101.451,37 100,00 

  401351 Investicijsko vzdrževanje JR 5.572,96 5.572,96 100,00 

 

Proračunska postavka vsebuje konto stroška električne energije javne razsvetljave, stroške 
tekočega vzdrževanja JR ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR (izvedba javne 
razsvetljave v Žerjavcih). 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002   Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 16.489,94 13.989,14 84,83 

  401404 Razvoj turizma 3.633,94 3.633,94 100,00 

  401416 Vzdrževanje tematskih poti 1.500,00 1.000,00 66,67 

  401426 Članarina LAS OVTAR 7.816,00 7.816,00 100,00 

  401427 Čezmejno sodelovanje SI - HR 3.540,00 1.539,20 43,48 

 

Na proračunski postavki Razvoj turizma so knjižene članarine, sofinanciranje dejavnosti 
Lovske družine, sofinanciranje dejavnosti Štajerske turistične zveze, plačilo članarine 
Genuss am flus, pomoč pri izvedbi tekmovanja v oranju… 

Na postavki Članarina Las Ovtarja so stroški delovanja Društva za razvoj podeželja Las 
Ovtar po pogodbi (7.816,00 €). 

Postavka Vzdrževanje tematskih poti je bila glede na veljavni proračun 66,67 % 
realizirana. Gre za plačilo po pogodbi 1000 €. 

Na postavki Čezmejno sodelovanje SI – HR so v letu 2016 nastali le stroški vodenja in 
koordiniranja projekta ter stroški konference. 

 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.174,68 2.162,86 99,46 

  401504 Zbiranje odpadkov 2.174,68 2.162,86 99,46 

 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,46 %. Na proračunski postavki 
Zbiranje odpadkov so knjiženi stroški izvršb za smeti iz preteklih let, ki so v izterjavi (vsi 
ti stroški so povrnjeni ob izterjavi strank in so knjiženi na prihodke), ter stroški Odvoza 
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smeti iz javnih mest in stroški malice ob čistilni akciji. Na postavki je knjižen tudi strošek 
svetovanja o podelitvi koncesije za smeti. 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

15029002   Ravnanje z odpadno vodo 247.443,02 244.470,09 98,80 

  401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav 22.069,65 22.068,36 99,99 

  401503 Vzdrževanje kanalizacije 16.095,21 16.095,21 100,00 

  401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.000,00 2.000,00 100,00 

  401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda 7.809,76 7.809,76 100,00 

  401510 
Izgradnja centralne čistilne naprave 
Lenart 3.500,00 3.500,00 100,00 

  401511 
Obnova vodovoda in kanalizacije na 
Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici 195.968,40 192.996,76 98,48 

 

Na proračunski postavki Obratovalni stroški čistilnih naprav so knjiženi vsi stroški 
povezani z obratovanjem ČN Močna, Voličina in Lenart (električna energija, voda in 
komunalne storitve, redno vzdrževanje ČN). 

Na proračunski postavki Vzdrževanje kanalizacije so knjiženi stroški rednega vzdrževanja 
kanalizacije, ter tekoče vzdrževanje kanalizacije – razna čiščenja ter odvozi mulja. 

Na proračunski postavki Sofinanciranje malih čistilnih naprav je realizacija 2.000,00 €, saj 
smo v letu 2016 izplačali sofinancerske deleže na podlagi vlog 4 osebam. 

Proračunska postavka Stroški pobiranja takse/odpadne vode, zajema stroške povezane z 
obračunavanjem in izdajanjem položnic za komunalne obveznosti (pisarniški material in 
storitve, založniške in tiskarske storitve, poštnina in kurirske storitve). 

Na proračunski postavki Izgradnja centralne čistilne naprave je realiziran strošek izdelave 
revizije projekta centralne čistilne naprave Lenart. 

Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici – postavka je 
podrobneje razložena v Poročilu o izverdbi NRP. 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029001   
Urejanje in nadzor na področju geodetskih 
evidenc 7.038,83 7.038,83 100,00 

  411645 
Geodetski posnetki in odmere cest in 
komunalnih objektov in naprav 7.038,83 7.038,83 100,00 

 

Na proračunski postavki Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov je 
knjižen strošek odmer cest, parcelacij in geodetskih storitev. 
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16029003 – Prostorsko načrtovanje 

16029003   Prostorsko načrtovanje 26.509,00 26.507,75 100,00 

  401624 
Dodatna obrazložitev gradiva osnutka OPN za 
usklajevanje s smernicami NUP 95,00 94,55 99,53 

  401628 Dopolnjen osnutek OPN za javno razgrnitev 5.110,00 5.110,00 100,00 

  401630 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje občine Lenart (vključno s sprem. in 
dopol. odloka) 17.509,00 17.509,00 100,00 

  401646 Sredstva za izdelavo projektov 3.795,00 3.794,20 99,98 

 

Podprogram  Prostorskega načrtovanja je podrobno obrazložen v Poročilu o izverdbi NRP. 

 

16039001 – Oskrba z vodo 

16039001   Oskrba z vodo 156.756,76 149.500,28 95,37 

  401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema 121.815,26 114.558,78 94,04 

  401653 Izgradnja vodovoda Sp. Porčič od št. 33a - 36 34.941,50 34.941,50 100,00 

 

Na proračunski postavki Vzdrževanje vodovodnega omrežja so knjiženi stroški manjših 
popravil na obstoječi vodovodni mreži, stroški izgradnje sekundarnih vodov ter stroški 
dezinfekcije pitne vode lokalnih vodovodov 

Postavka Izgradnja vodovoda Sp. Porčič od št. 33a -36 je podrobneje obrazložena v 
Poročilu o izverdbi NRP. 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 43.210,35 43.202,24 99,98 

  401652 Mrliška veža Voličina - obnovitvena dela 3.970,00 3.970,00 100,00 

  4116137 Pokopališka dejavnost Voličina 13.190,00 13.181,89 99,94 

  4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart 20.174,05 20.174,05 100,00 

  4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart 5.876,30 5.876,30 100,00 

 

Postavka 401652 je podrobneje obrazložena v Poročilu o izverdbi NRP. 

Pri proračunski postavki Pokopališka dejavnost Voličina in Lenart gre za stroške materiala 
in storitve ( odvoz smeti, električna energija, voda, gramoz za ureditev pokopališč, 
vzdrževanje pokopališč, okoljska dajatev, izpis položnic in vzdrževanje programske 
opreme in baze…). 

Na proračunski postavki Rekonstrukcija pokopališča Lenart  so knjiženi stroški obnove 
ograje ter stroški položitve kanalizacijskih cevi, ki gredo ob pokopališču.  
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16039003 – Objekti za rekreacijo 

16039003   Objekti za rekreacijo 25.304,03 25.303,08 100,00 

  411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS 25.304,03 25.303,08 100,00 

 

Na proračunski postavki Vzdrževanje javnih površin in centrov KS so knjiženi stroški 
najema WC kabin na javnih površinah, materialni stroški režijskega obrata, odvoz smeti iz 
javnih površin, nakup rož za javne površine, gorivo za stroje, ki se uporabljajo pri urejanju 
javnih površin, stroški vode in komunalnih storitev na javnih površinah, stroški 
vzdrževanja in popravila komunalnih strojev, plačila po podjemnih pogodbah, ter nakup 
opreme za čiščenje  

 

16039004 – Praznično urejanje naselij 

16039004   Praznično urejanje naselij 11.723,74 11.723,74 100,00 

  401610 Božično novoletna okrasitev centrov 11.723,74 11.723,74 100,00 

 

Na postavki Božično novoletna okrasitev centrov so zajeti stroški obešanja in snemanja 
božično novoletnih okraskov v Lenartu, Voličini in Selcih. 

 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti  

16039005   Druge komunalne dejavnosti 481,64 476,30 98,89 

  4116139 Vzdrževanje tržnice 481,64 476,30 98,89 

 

Na proračunski postavki Vzdrževanja tržnice je realizacija stroška odvoza smeti iz tržnice, 
ter okoljska dajatev. Strošek odvoza odpadkov se zaračunava najemnikom stojnic. 

 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003   Drugi programi na stanovanjskem področju 19.300,00 19.257,76 99,78 

  401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine 19.300,00 19.257,76 99,78 

 

Proračunska postavka Upravljanje in vzdrževanje stanovanj zajema strošek ogrevanja, 
elektrike, vode, okoljske dajatve, stroški upravitelja, menjava oken na stanovanjih ter razni 
stroški vzdrževanja. Stroški, ki se tičejo stanovalcev, se jim prefakturirajo skupaj z 
najemnino. 

 

16069001   Urejanje občinskih zemljišč 3.400,00 3.379,40 99,39 

  411662 Širitev poslovno - industrijske cone 3.400,00 3.379,40 99,39 

  

V letu 2016 je na postavki nastal strošek priprave vloge na javni razpis za sofinanciranje, 
ter strošek priprave geodetskih podlag. 
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16069002 – Nakup zemljišč 

16069002   Nakup zemljišč 144.445,00 143.349,72 99,24 

  401605 Odkupi zemljišč 144.445,00 143.349,72 99,24 

 

Na proračunski postavki Odkupa zemljišč so zajeti stroški nakupa zemljišč za dosego 
javnih koristi, stroški cenitev zemljišč, ureditev meje in parcelacije, izdelava strokovnih 
podlag, plačilo davka na promet z nepremičninami, ter nakup nepremičnine v Voličini in 
nakup nepremičnine na Zavrhu. 

17029001   Dejavnost zdravstvenih domov 2.349,72 2.349,72 100,00 

  401709 Nabava defibrilatorja 2.349,72 2.349,72 100,00 

 

Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno 10 minutah. Večina 
zastojev srca in posledične smrti se pripeti izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. 
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna 
zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno 
požene in s tem reši življenje. Prav zaradi teh razlogov je Občina Lenart v jeseni 2016 
kupila defibrilator, ki je nameščen ob  vhodu v Restavracijo Kmetič v Sp. Voličini in je 
javno dostopen vse dni v letu, 24 ur na dan. 
 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 

17079001   Nujno zdravstveno varstvo 31.183,00 27.638,70 88,63 

  401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 31.183,00 27.638,70 88,63 

 

Na proračunski postavki Prispevki za zdravstveno zavarovanje so zajeti stroški plačil 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne. V letu 2016 smo morali plačati 
zavarovanje za brezposelne le za šest mesecev, saj smo prispevek za prvo polovico leta 
imeli v dobro zaradi preplačil preteklih let.  

 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

17079002   Mrliško ogledna služba 8.998,45 8.998,09 100,00 

  401701 Mrliško pregledna služba 8.998,45 8.998,09 100,00 

 

Gre za stroške mrtvoogledov ter prevozov na obdukcijo.  

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

18029001   Nepremična kulturna dediščina 15.222,80 15.222,80 100,00 

  401877 Ureditev spominskega obeležja v parku 15.222,80 15.222,80 100,00 

 

Ob 25 letnici samostojne Slovenije se je v parku postavilo spominsko obeležje. Na 
postavki je knjižen tudi strošek prireditve. 
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18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 

18039001   Knjižničarstvo in založništvo 98.129,40 98.129,40 100,00 

  401812 Knjižnica Lenart - plače 63.484,00 63.484,00 100,00 

  401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški 19.529,40 19.529,40 100,00 

  401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig 15.116,00 15.116,00 100,00 

 

V podprogramu Knjižničarstvo in založništvo so zajeti stroški plač in prispevkov po 
pogodbi, ki se izplačuje po dvanajstinah, prav tako se izplačujejo tudi materialni stroški in 
sredstva za nakup knjig. Realizacija je bila 100%. 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

18039003   Ljubiteljska kultura 20.386,20 20.386,20 100,00 

  401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis) 15.286,20 15.286,20 100,00 

  401808 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - 
sofinanciranje 5.100,00 5.100,00 100,00 

 

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

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Lenart je bil 
leta 2016 izveden prvič na podlagi novega Pravilnika. Po tem razpisu smo sofinancirali 
dejavnost društev iz naslednjih področij: 
 

A. kmetijstva, razvoja podeželja in s tem povezanih dejavnosti; 
B. turizma in s tem povezanih dejavnosti; 
C. dejavnosti otrok in mladine; 
D. sociale, športa in kulturnih dejavnosti društev upokojencev,  dejavnosti območnega 

združenja veteranov vojne in društva izgnancev; 
E. ostala društva, katerih dejavnost je v javnem interesu Občine Lenart. 

 
 

18039005 – Drugi programi v kulturi 

18039005   Drugi programi v kulturi 77.289,59 77.148,37 99,82 

  401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 16.892,00 16.891,49 100,00 

  401819 
Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna 
dela 2.000,00 2.000,00 100,00 

  401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart 14.512,41 14.381,03 99,09 

  401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG 16.678,69 16.669,36 99,94 

  401869 Sanacija KD Selce 27.206,49 27.206,49 100,00 

      

 

Proračunska postavka Tekoče vzdrževanje kulturnih domov vsebuje stroške elektrike, 
plina, čiščenja, vode, odvoza smeti ter pregledov gasilske opreme v kulturnih domovih, 
KD Zavrh, KD Selce in KD Voličina. 
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Knjižnica Lenart – investicijsko vzdrževalna dela – gre za sredstva, ki se izplačujejo 
knjižnici po dvanajstinah na podlagi pogodbe. 

Postavka Vzdrževanje KD Lenart obsega stroške splošnega materiala in storitev 
(varovanje, razni servisi in popravila), stroške električne energije, stroške ogrevanja, 
odvozi smeti, stroške telefona (telefonski priključek je potreben zaradi varovanja – 
signalnega alarma), ter strošek čiščenja, vode in komunalnih obveznosti. 

Postavka Vzdrževanje Centra CSG zajema stroške čiščenja, električne energije, ogrevanja, 
interneta, varovanja, odvoza smeti in razne druge manjše stroške povezane z 
vzdrževanjem.  

Postavka sanacija KD Selce je podrobneje razložena v Poročilu o izverdbi NRP. 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 

18049004   Programi drugih posebnih skupin 9.607,00 9.607,00 100,00 

  401872 Sofinanciranje programov - ostala društva 9.607,00 9.607,00 100,00 

 

18059001 – Programi športa 

18059001   Programi športa 203.548,20 203.228,55 99,84 

  401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart 13.849,81 13.849,81 100,00 

  401804 Sofinanciranje programov športa (razpis) 27.560,00 27.560,00 100,00 

  401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah 1.757,80 1.757,80 100,00 

  401806 Vzdrževanje  Polene 21.823,00 21.504,25 98,54 

  401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje) 10.505,00 10.504,86 100,00 

  401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart 7.885,00 7.885,00 100,00 

  401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice 5.405,00 5.405,00 100,00 

  401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina 4.826,00 4.826,00 100,00 

  401870 Obdelava kegljišča v Selcah 6.587,50 6.587,50 100,00 

  401871 Vodov. priklj. za športno igrišče v Voličini 2.551,09 2.551,09 100,00 

  401875 
Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo -  
ŠRC Polena 100.798,00 100.797,24 100,00 

 

Znotraj tega podprograma so zajeta sredstva za pokrivanje stroškov upraviteljev športne 
dvorane v Lenartu 13.849,81 € in Voličini 5.405,00 €, za pokrivanje obratovalnih stroškov 
7.855,00 € (elektrika, ogrevanje, voda, smeti),  čiščenje športne dvorane Lenart  10.504,86 
€ in telovadnice Voličina 4.826,00 € ter za pokrivanje obratovalnih  stroškov in tekočega 
vzdrževanja športno rekreacijskega centra Polena 21.504,25 €, športnih igrišč v Voličini in 
Selcah 1.757,80 €. V letu 2016 so se v višini 27.560,00 € realizirala sredstva za 
sofinanciranje programov športa na podlagi javnega razpisa. 
Na športnih igriščih v Voličini se je izvedel nov samostojni vodovodni priključek za kar se 
je namenilo 2.551,09€.  
Na postavki Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo – ŠRC Polena je bila realizacija 
v letu 2016 100.797,24 €. Izvedla so se zemeljska dela, prav tako pa se je nabavila umetna 
trava za 55,5 % površine. Investicija se bo zaključila v letošnjem letu. 
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19029001 – Vrtci 

19029001   Vrtci 1.321.235,17 1.321.235,17 100,00 

  401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene 768.782,00 768.782,00 100,00 

  401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene 194.906,00 194.906,00 100,00 

  401903 
OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec 
Lenart 30.536,10 30.536,10 100,00 

  401904 
OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec 
Voličina 1.000,00 1.000,00 100,00 

  401905 
Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa 
in plačili staršev 118.371,07 118.371,07 100,00 

  401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema 207.640,00 207.640,00 100,00 

 

Podprogram Vrtci zajema stroške zagotavljanja razlike cene med plačili staršev in 
ekonomsko ceno vrtca pri OŠ Lenart in OŠ Voličina, ter ostalih šol, kjer otroci s stalnim 
prebivališčem v Lenartu obiskujejo vrtce. Realiziran je tudi strošek vzdrževanja objektov – 
vrtcev, ter refundacija stroškov najema na podlagi podelitve stavbne pravice.  

 

19039001- Osnovno šolstvo 

19039001   Osnovno šolstvo 358.160,31 351.012,39 98,00 

  401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart 95.247,00 95.247,00 100,00 

  401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina 50.720,00 50.720,00 100,00 

  401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart 836,00 836,00 100,00 

  401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina 836,00 836,00 100,00 

  401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart 3.012,00 3.012,00 100,00 

  401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina 3.012,00 3.012,00 100,00 

  401913 Drugi tuji jezik - OŠ Lenart 1.672,00 1.672,00 100,00 

  401915 Tekomovanje učencev v znanju - OŠ Lenart 1.634,00 1.634,00 100,00 

  401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina 1.634,00 1.634,00 100,00 

  401921 Računalniško opremljanje učilnic -  OŠ Lenart 2.000,00 2.000,00 100,00 

  401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina 2.000,00 2.000,00 100,00 

  401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart 23.673,17 23.673,17 100,00 

  401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina 32.000,00 32.000,00 100,00 

  401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI 20.288,10 20.288,10 100,00 

  401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart 1.900,00 1.900,00 100,00 

  401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina 1.900,00 1.900,00 100,00 

  401946 Sofinanciranje Zbornika (OŠ Voličina) 4.000,00 4.000,00 100,00 

  401947 
Energetska sanacija Športne dvorane Lenart in 
gimnastične dvorane 111.796,04 104.648,12 93,61 

 

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

Na postavki investicijsko vzdrževalna dela je strošek izdelave PZI za sanacijo sanitarij v 
OŠ Lenart, ter obnova sanitarij v kletni etaži OŠ Lenart. 

Postavka Energetska sanacija Športne dvorane Lenart in gimnastične dvorane je 
podrobneje razložena v Poročilu o izverdbi NRP. 
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19039002 – Glasbeno šolstvo 

19039002   Glasbeno šolstvo 790,00 789,74 99,97 

  401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole 790,00 789,74 99,97 

 

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

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu 166.981,62 166.981,62 100,00 

  401925 
Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v 
osnovno šolo 145.404,85 145.404,85 100,00 

  401926 
Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s 
posebnimi potrebami 21.576,77 21.576,77 100,00 

 

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

 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

20029001   Drugi programi v pomoč družini 12.000,00 12.000,00 100,00 

  402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 12.000,00 12.000,00 100,00 

 

Proračunska postavka obsega strošek dodeljevanja finančnih vzpodbud staršem 
novorojenčkov v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v 
Občini Lenart. Denarna pomoč znaša 150 €. 

 

20049001 – Centri za socialno delo 

20049001   Centri za socialno delo 5.600,00 5.600,00 100,00 

  402017 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše Maribor 2.600,00 2.600,00 100,00 

  402020 
Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za 
brezdomce, krizni center za mlade, varna hiša) 3.000,00 3.000,00 100,00 

 

Na proračunski postavki Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je 
realizacija 2.600 €. Gre za sofinanciranje izvajanja strokovne pomoči otrokom, 
mladostnikom in staršem. 

Na postavki Sofinanciranja CSD Maribor so nastali stroški koriščenja storitev 
Svetovalnega centra v Mariboru za občane občine Lenart, materinski dom, svetovalnica za 
žrtve nasilja in zlorab, varna hiša in za  zavetišče za brezdomce. 
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20049002 – Socialno varstvo invalidov 

20049002   Socialno varstvo invalidov 67.048,05 67.048,05 100,00 

  402009 Pravica družinskega pomočnika 67.048,05 67.048,05 100,00 

 

Gre za plačilo nadomestila izpada dohodka za družinskega člana, ki izvaja pomoč svojemu 
invalidnemu družinskemu članu, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. V letu 2016 je 
bilo teh upravičencev sedem. Sredstva so delno sofinancirana s strani države. 

 

20049003 – Socialno varstvo starejših 

20049003   Socialno varstvo starejših 354.323,21 354.323,28 100,00 

  402001 Regresiranje domskega varstva 307.022,00 307.022,07 100,00 

  402003 Pomoč na domu - CSD Lenart 41.858,09 41.858,09 100,00 

  402006 CSD Lenart -  plače pomoč na domu 3.628,38 3.628,38 100,00 

  402007 
CSD Lenart - materialni stroški 
 pomoč na domu 1.814,74 1.814,74 100,00 

 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100 %. Na proračunski postavki 
Regresiranje domskega varstva je realizacija stroška oskrbe v domovih za ostarele in v 
posebnih varstvenih zavodih, ki jih je občina dolžna kriti v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu.  

Na ostalih proračunskih postavkah je knjižen strošek plačila izvajanja storitev oskrbovalk 
pomoči starejšim in invalidnim osebam na domu. Sredstva se nakazujejo Centru za 
socialno delo Lenart.  

 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih 52.605,97 52.385,98 99,58 

  402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 895,97 895,97 100,00 

  402008 Subvencije stanovanjskih najemnin 48.710,00 48.490,01 99,55 

  402022 Enkratne izredne denarne pomoči 3.000,00 3.000,00 100,00 
 

Na proračunski postavki Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih je realizacija stroška 
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.  

Na proračunski postavki Subvencije stanovanjskih najemnin je realizacija stroška 
subvencij neprofitnih in tržnih najemnin. Ministrstvo za infrastrukturo nam povrne ¼ 
izplačanih tržnih subvencij. 

 

2069006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.510,00 3.509,97 100,00 

  402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart 1.400,00 1.399,97 100,00 

  402013 Rdeči križ in Karitas 2.110,00 2.110,00 100,00 
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Realizirana  sredstva so v pomoč navedenim društvom pri izvajanju njihovega letnega 
programa aktivnosti, ki so predvsem humanitarnega značaja.  
Medobčinsko društvo invalidov – mesečno nam izstavijo zahtevek za pokritje obratovalnih 
stroškov.  
Rdeči križ in Karitas – V letu 2016 smo sofinancirali letovanje otrok v višini 910 €, 
Župnijski urad Karitas je prejel 400 €, za delovanje društva Območnega združenja RK pa 
smo namenili 800 €.  
 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 

22019001   
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje 4.092.860,07 491.546,84 99,72 

  402203 Stroški kreditov 4.745,94 4.329,77 91,23 

  402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029 104.040,00 104.033,23 99,99 

  402209 BKS 51000365-09, 2009-2029 1.551.411,44 134.744,84 8,69 

  402210 DEŽELNA 64/10-DK/MB, 2010-2035 1.757.699,28 117.699,28 6,7 

  402211 Gorenjska banka DK, 2014-2029 576.652,41 43.319,01 7,51 

  402212 BKS 51000996/16, 2016-2029 53.371,00 42.510,90 79,65 

  402213 BKS 51001031/51, 2016-2029 44.940,00 44.909,81 99,93 

 

V letu 2016 smo prestrukturirali dva kredita, tako da smo najeli dva nova kredita pri banki 
BKS, ki nam je ponudila najnižjo obrestno mero, ter poplačali kredite BKS 51000365-09, 
Gorenjska banka DK 2014-2029 in  Deželna 64/10-DK/MB. Do razlike v realizaciji v 
višini 3,601.313,23 € je prišlo zaradi opozorila Ministrstva za finance v letošnjem letu, saj 
so nas obvestili, da kreditov, ki so najeti za upravljanje z dolgom, ne smemo izkazovati na 
kontu 500101. 

 

»Pri poročanju realizacije občinskega proračuna za leto 2016, konsolidacija realizacij občinskih 
proračunov za leto 2016 na dan 3.2.2017, ugotavljamo, da je občina na podkontu 500101 Najeti 
krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti evidentirala zadolževanje, upravljanje z dolgom v 
višini 3.590.000 EUR, kar ni pravilno. Ker se občina v letu 2016 ni na novo zadolžila se na 
podkontu 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti izkaže znesek v višini 0 
EUR. 
 
Zadolžitev: 

- v višini 3.590.000 EUR pri BKS Banki AG, Bančni podružnici (upravljanje z dolgom), ni 
nova zadolžitev občine v letu 2016, torej se ne povečuje konto na prihodkovni strani. 

 
Prosimo, da pred oddajo računovodskih izkazov občine za leto 2016 na AJPES v vaših poslovnih 
knjigah uskladite podatek o zgoraj navedeni zadolžitvi in opravite korekcije na podkontu 500101 - 
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti.« 
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Slika 1: Stanje zadolženosti za leto 2016 
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23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 
23029002   Posebni programi pomoči v primerih nesreč 70.410,46 70.409,63 100,00 

  402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče 70.410,46 70.409,63 100,00 

 
Ta sredstva so se porabila v skladu z Zakonom o javnih financah za poravnano gradbenih 
del, ki so nastale zaradi naravnih nesreč. Sanirali so se razni plazovi in ceste (Vinička vas, 
Sp. Porčič, Rogoznica..). 
 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 
 
23039001   Splošna proračunska rezervacija 272,08 0,00 0,00 

  402301 Splošna proračunska rezervacija 272,08 0,00 0,00 

1.6 PU – REŽIJSKI OBRAT 

41   REŽIJSKI OBRAT 123.801,74 123.778,69 99,98 

  06039001 Administracija občinske uprave 49.814,77 49.814,77 100,00 

  10039001 Povečanje zaposljivosti 67.932,40 67.909,35 99,97 

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 6.054,57 6.054,57 100,00 

 
 
06039001 – Administracija občinske uprave 

06039001   Administracija občinske uprave 49.814,77 49.814,77 100,00 

  410601 Plače 49.814,77 49.814,77 100,00 

 

Na proračunski postavki Plače so knjiženi stroški plač režijskega obrata (plače, regres za 
letni dopust, povračilo prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela, prispevki ter 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Gre za tri zaposlene. 

 
10039001 – Povečanje zaposljivosti 

10039001   Povečanje zaposljivosti 67.932,40 67.909,35 99,97 

  411001 Javna dela 67.932,40 67.909,35 99,97 

 
Na podprogramu povečanje zaposljivosti so knjiženi stroški javnih del. Stroški, ki jih 
zajema proračunska postavka Javna dela, so naslednji: plače, regres za letni dopust, 
povračilo stroškov prehrane in prevoza, prispevki, drugi splošni material in storitve 
(zdravniški pregledi, varnost pri delu, delovne obleke), ter sofinanciranje javnih del – drugi 
(JD v knjižnici, VDC Polžu ter  CSD Lenart).  
 
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

15029002   Ravnanje z odpadno vodo 6.054,57 6.054,57 100,00 

  411530 
Izgradnja primarne sanitarne kanalizacije 
v naselju Radehova 6.054,57 6.054,57 100,00 
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Na proračunski postavki Izgradnja primarne sanitarne kanalizacije v naselju Radehova je 
poknjižen strošek dobave in montaže opreme za črpališče. 

1.7 PU – KRAJEVNA SKUPNOST LENART 

50   KRAJEVNA SKUPNOST LENART 12.500,00 11.024,99 88,20 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.500,00 11.024,99 88,20 

 

06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

06029001   Delovanje ožjih delov občin 12.500,00 11.024,99 88,20 

  500607 Stroški delovanja KS Lenart 12.500,00 11.024,99 88,20 

 

Na postavki Stroški delovanja KS so zajeti stroški treh sejnin, nakazilo Planinskemu 
društvu za plezalno steno, finančna sredstva za izdajo knjige Združenju vrednote NOB, 
nakazilo knjižnici Lenart za izdajo knjige, manjši stroški pogostitve, ter nakup računalnika 
s priborom za projekt coworking, in pohištva  – prostor je  namenjen za spodbujanje 
podjetništva in se nahaja v kletnih prostorih knjižnice.  

1.8 PU – KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 

51   KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 15.000,00 11.544,60 76,96 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.000,00 11.544,60 76,96 

 

06029001 – Delovanje ožjih delov občine 

06029001   Delovanje ožjih delov občin 15.000,00 11.544,60 76,96 

  510606 Stroški delovanja KS Voličina 15.000,00 11.544,60 76,96 
 

Na postavki Stroški delovanja KS so zajeti stroški treh sejnin, reprezentance, finančna 
sredstva za izdajo knjige Združenju za vrednote NOB ter položitev TK vodov v Voličini. 
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POSLOVNO POROČILO BILANCA STANJA  

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu 
obračunskega obdobja. Bilanca stanja Občine Lenart izkazuje vrednost premoženja Občine 
Lenart na dan 31.12.2016. Premoženje bi lahko razvrstili v dve osnovni skupini in sicer na 
finančno premoženje občine (sredstva v blagajni, sredstva na računih, vezana sredstva, 
terjatve, ipd.) in stvarno premoženje občine, kamor pa uvrščamo opredmetena in 
neopredmetena osnovna sredstva. 

Vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev so prikazane v naslednji tabeli bilanca 
stanja na dan 31.12.2016. 

 

AOP Naziv Znesek - tekoče leto 

001 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-

005+006-007+008+009+010+011) 
36.023.865,00 € 

002 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
78.940,00 € 

003 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 71.739,00 € 

004 NEPREMIČNINE 40.000.695,00 € 

005 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 9.781.511,00 € 

006 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 720.632,00 € 

007 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 
631.255,00 € 

008 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 113.439,00 € 

009 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0,00 € 

010 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0,00 € 

011 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 5.594.663,00 € 

012 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 
2.274.927,00 € 

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

014 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 1.223.821,00 € 

015 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 297.670,00 € 

016 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0,00 € 
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017 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 34.304,00 € 

018 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0,00 € 

019 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0,00 € 

020 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 180.494,00 € 

021 NEPLAČANI ODHODKI 538.638,00 € 

022 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 € 

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

024 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0,00 € 

025 ZALOGE MATERIALA 0,00 € 

026 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0,00 € 

027 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0,00 € 

028 PROIZVODI 0,00 € 

029 OBRAČUN NABAVE BLAGA 0,00 € 

030 ZALOGE BLAGA 0,00 € 

031 DRUGE ZALOGE 0,00 € 

032 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 38.298.792,00 € 

033 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0,00 € 

034 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 
980.180,00 € 

035 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0,00 € 

036 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 44.088,00 € 

037 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 333.058,00 € 

038 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 3.731,00 € 

039 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 
169.771,00 € 

040 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0,00 € 

041 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0,00 € 

042 NEPLAČANI PRIHODKI 429.532,00 € 

043 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 € 

044 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 37.318.612,00 € 
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(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

045 SPLOŠNI SKLAD 32.404.265,00 € 

046 REZERVNI SKLAD 496,00 € 

047 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 € 

048 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0,00 € 

049 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0,00 € 

050 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

0,00 € 

051 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
0,00 € 

052 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0,00 € 

053 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00 € 

054 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 4.913.851,00 € 

055 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 € 

056 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 
0,00 € 

057 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0,00 € 

058 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0,00 € 

059 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00 € 

060 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 38.298.792,00 € 

061 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0,00 € 
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OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti 
do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja.  
 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU SO IZKAZANA 
V VIŠINI 36.023.865 

 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazana v višini 78.940  EUR, 
popravek vrednosti pa 71.738 EUR. V tem sklopu so zajeti vsi računalniški programi, ki 
jih uporabljamo v občinski upravi. Zmanjšanje vrednosti glede na preteklo leto je odraz 
amortizacije. 
Nepremičnine 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 40.000.695 EUR, popravek vrednosti nepremičnin pa 
9.781.511 EUR. Vsa zemljišča smo uskladili z zemljiško knjigo.  
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 720.632 EUR, 
popravek vrednosti pa 631.255 EUR,  tako da sedanja vrednost znaša 89.377 EUR. Znotraj 
opreme imamo evidentirano vso opremo občinske uprave in kulturnih domov, avtomobile, 
računalnike, stojnice, opremo Centra slovenskih goric, opremo pokopališč, opremo 
režijskega obrata …  
Dolgoročne finančne naložbe 
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne naložbe v obliki delnic v vrednosti 
113.439 EUR. Občina Lenart je lastnica delnic A banke v višini 34 EUR. Dolgoročne 
kapitalske naložbe v višini 113.439 pa so v naslednjih podjetjih : Mariborski vodovod, 
Cestno podjetje Maribor, Nigrad in Rasg  d.o.o..  
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
V tej skupini bilance so izkazana sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom. Vrednost 
terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2016 znaša 5.594.663 EUR in sicer gre 
za terjatve za sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Lenart, Osnovni šoli Voličina, 
Knjižnici Lenart in terjatve za sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Lenart. 
 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE SO 
IZKAZANE V VIŠINI 1.598.972 EUR IN SICER: 

 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Občina Lenart ima  na dan 31.12.2015 na računu, odprtem pri Ministrstvu za finance, UJP 
Slovenska Bistrica 323.820,56 EUR, na depozitu na odpoklic pri BKS bank pa 900.000 
EUR.  
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 297.670 EUR. Gre za terjatve iz naslova plačil 
najemnin za grobove, najemnin za poslovne prostore, najemnina Mariborski vodovod, 
nakupov zemljišč (obročno odplačilo) in najemnine stanovanj.  
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Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Občina izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 
34.304 EUR. Gre predvsem za terjatve do drugih občin iz naslova plačila razlike do 
ekonomske cene vrtca. Zapadle terjatve znašajo 1.991 EUR. 
Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 180.494 EUR. V njih so zajete terjatve za 
plačilo pomoči na domu, terjatve za zaračunan komunalni prispevek ter terjatve iz naslova 
javno finančnih prihodkov(JFP). 
Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki v višini 538.638 EUR so iz naslova obveznosti do zaposlenih za 
izplačilo plač za mesec december in ostale obveznosti do dobaviteljev. 
 
Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2015 znaša 38.298.792 EUR. 
 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
ZNAŠAJO 980.181 EUR 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo v višini 44.088 EUR. Obveznosti so iz 
naslova plač za mesec december 2016, izplačilo 5. januar 2017. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2015 izkazane v višini 333.058 
EUR. Obveznosti na 31.12.2016 še niso zapadle.  
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Gre za obveznosti iz naslova plačila DDV. Izkazujemo jih v višini 3.731 EUR. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
V poslovnih knjigah izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 
višini 169.772 EUR.  
Znesek izkazuje sredstva, ki so zapadla v januarju 2017. To so obveznosti do obeh 
osnovnih šol, centra so socialno delo, doplačila vrtcev ostalim občinam za otroke, ki 
obiskujejo vrtec izven naše občine, plačilo domskega varstva,….  
Neplačani prihodki 
V bilanci stanja so izkazani neplačani prihodki v višini 429.532 EUR. Davčni prihodki 
znašajo 5.982,66 EUR, nedavčni pa so v višini 423.523,97 EUR.  
 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Splošni sklad 
Splošni sklad prikazujemo v višini 32.404.264 EUR.  Sklad zajema sklad dobrin splošnega 
pomena, poslovni sklad stanovanj, investicije v gradnji, splošni sklad za vodovod in 
kanalizacijo, sklad za ceste, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, kredite ter 
sredstva na računih (pretekla leta). 
Rezervni sklad 
Stalna proračunska rezervacija izkazuje na dan 31.12.2016 stanje v višini 496 EUR.  
Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane v višini 4.913.851 EUR, gre za vse 
dolgoročne kredite na dan 31.12.2016. 
 
Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2016  znaša 38.298.792 EUR 
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

SPLOŠNE UGOTOVITVE 

 
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, ki prikazuje s proračunom predvidene in 
dejansko realizirane prihodke ter druge prejemke občine in njene odhodke ter druge 
izdatke v preteklem letu. 
Občina Lenart je sprejela proračun za leto 2016 na svoji 7. redni seji dne 17.12.2015 
(MUV 25/2015). Kasneje so sledili rebalansi: 

- 8. redna seja, dne 04.02.2016 (MUV 2/2016),  
- 10. redna seja, dne 16.06.2016 (MUV 12/2016),  
- 2. izredna seja, dne 15.09.2016 (MUV 17/2016) in 
- 12. redna seja, dne 22.12.2016 (MUV 29/2016).  

 
 

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2016 je župan tekom 
proračunskega leta sprejel sklepe o prerazporeditvi sredstev v okviru proračunskih postavk 
in med posameznimi ekonomskimi klasifikacijami in med proračunskimi postavkami 
znotraj podprograma računa.  

POROČILO  

a) PODROČJE JAVNE UPRAVE IN SPLOŠNIH ZADEV 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov 
ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Lenart, Sklep o načinu financiranja 
političnih strank. 
Cilji: 
- racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave, 
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za nemoteno in konstruktivno delo 

uprave in  
- usposabljanje uslužbencev. 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na tem področju smo zagotavljali pogoje za redno delo uprave in sicer tekoče vzdrževanje 
ter 
nakup materialnih sredstev, potrebnih za delo uprave. 
Zaposleni so se udeleževali delavnic in seminarjev in se tako dodatno izobraževali in 
izpopolnjevali. 
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b) SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, 
Zakon 
o gasilstvu… 
Cilji: 
- dvigati nivo usposobljenosti in opremljenosti gasilcev in enot civilne zaščite in 
- povečati varnost občanov in njihovega premoženja pred požarom in drugimi naravnimi 

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

c) PROSTORSKO PLANIRANJE IN PODROČJE STANOVANJSKE 
DEJAVNOSTI 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o 
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
državne 
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov... 
Cilji: 
- dolgoročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti je prodaja zemljišč in ustvarjanje 
pogojev (komunalna infrastruktura) za nove stanovanjske gradnje, saj si prizadevamo v 
privabiti še več prebivalcev, hkrati pa želimo, da se naši občani ne bi odseljevali drugam, 
- skrb za primerno upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj, 
- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc in  
- sprejetje občinskega prostorskega načrta in drugih potrebnih prostorskih aktov. 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Glede gospodarnega ravnanja in vzdrževanja občinskih stanovanj smo izpolnili zadani cilj. 
Stanovanja so oddana v najem med letom smo poskrbeli za manjša vzdrževalna dela, 
predvsem na skupnih delih objektov. 
Na področju prostorskega urejanja in načrtovanja novega občinskega prostorskega načrta 
poteka delo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Skozi pripravo in sprejetjem 
prostorskih dokumentov se trudimo slediti dolgoročnim ciljem na tem področju. Želja in 
cilj občine je zadržati mlade prebivalce v kraju in privabiti nove. Trenutna zakonodaja na 
področju urejanja prostora ni naklonjena razpršeni gradnji, kar nam povzroča kar nekaj 
težav, saj imamo v občini precej območij s pretežno razpršeno gradnjo. Veliko mladih 
občanov si želi graditi novogradnje v bližini svojih domačij, vendar se tam pogosto 
pojavijo težave pri spremembi namembnosti, posledično le-ti odhajajo iz podeželja v 
urbana središča.  
Razen težav, ki izhajajo iz sprememb zakonodaje in usklajevanje različnih interesov v 
prostoru, zaznavamo težave tudi zaradi od junija 2011 veljavne spremembe Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki uvaja odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče. Plačilo odškodnine je pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, kar znatno povečuje stroške investicije.  
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d) SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o razvoju 
malega 
gospodarstva.  
Cilji: 
- povečati prepoznavnost občine, 
- privabiti turiste in obiskovalce in  
- spodbuditi podjetništvo in samozaposlovanje občanov. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na področju turizma so v občini  registrirana tri turistična društva, trenutno je najbolj 
aktivno TD Radehova, aktivno pa delujejo tudi TIC Lenart in RASG Slovenske gorice ter 
LAS Ovtar. Zavedamo se, da lahko na področju turizma naredimo še več, vendar brez 
sodelovanja in interesa občanov veliko ni mogoče storiti. Tako smo skupaj z drugimi 
občinami pristopili k pripravi projektov in prijavi projektov za čezmejno sodelovanje s 
Hrvaško in Madžarsko, kateri so namenjeni predvsem uresničevanjem programov s tega 
področja.  
 
Gospodarske razmere, neugodna podjetniška klima ter spremenjeni pogoji za 
samozaposlavanje so najverjetneje pripomogli, da se občani niso odločali za 
samozaposlovanje in število vlog konstantno pada. 
Skupaj z LAS in RASG organizira občina martinovanje, božično-novoletni in velikonočni 
sejem, lenarško žegnanje ter redno sodeluje na prireditvah v tujini, predvsem v Avstriji in 
na Madžarskem. Občina je vključena v projekt 24 mest (City cooperation), v okviru 
slovenskega in čezmejnega sodelovanja pa se promovira in sodeluje preko LAS, RASG, 
RDO, MRA in Bistre. 
Občina sofinancira tudi izdajanje regionalnega časopisa Ovtarjeve novice, s čimer skrbi za 
obveščenost vsakega gospodinjstva. 
 

e) KMETIJSTVO 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v 
občini Lenart 
Cilji: 
- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva na podeželju, 
- preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijskih zemljišč in  
- spodbujati delovanje društev s področja kmetijstva. 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na kmetijskem področju je bil zastavljen cilj spodbujati razvoj kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti v občini.  
Občina vzpodbuja tudi delovanje podeželskih društev, med njimi obe društvi kmečkih 
gospodinj, pri katerih občasno naroča pogostitve, Društvo vinogradnikov Lenart, Društvo 
podeželske mladine, ki jim nudi brezplačno uporabo prostorov.  
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f) PROGRAMI V KULTURI 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o  financiranju kulturnih programov, projektov in 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart – uradno prečiščeno besedilo,   Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lenart. 
Cilji: 
- občanom čim bolj približati želeno literaturo 
- obogatiti knjižnični fond 
- organiziranje kulturnih dogodkov 
- pomoč pri uresničevanju programa kulturnih društev 
- vzpodbujati kulturno delovanje in udejstvovanje v kraju 
- sofinancirati kulturne prireditve in s tem vzpodbujati kulturno življenje 
- ureditev primernih objektov prostorov za kulturno in društveno življenje v občini 
 
Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Občina zagotavlja knjižnično dejavnost svojim občanom, saj je večinska soustanoviteljica 
knjižnice Lenart in  sofinancira delovanje knjižnice v Lenartu ter krajevne knjižnice v 
Voličini, ki jo je ustanovila leta 2010; sredstva namenja za nakup knjižnega in drugega 
gradiva ter materialne stroške in vzdrževanje objektov in prostorov. 
Občina prav tako nameni sredstva za nakup knjig za obe šolski knjižnici, ki sta namenjena 
predvsem osnovnošolcem. 
V okviru ljubiteljske kulture občina nameni del sredstev za sofinanciranje Javnega sklada 
RS 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Društvom pomagamo tako, da jim nudimo brezplačno 
uporabo klubskih prostorov  in prostorov kulturnih domov ter Centra Slovenskih goric ter 
namenimo sredstva za javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture. 
Občina sofinancira delovanje pihalnega orkestra in mažoretk, ki sodelujejo pri vseh 
protokolarnih in promocijskih dogodkih občine doma in v tujini. 
Občina vsako leto organizira poletne prireditve Len-art, že vrsto let s sponzorskimi in 
donatorskimi sredstvi, pa tudi proslave ob kulturnih  in državnih praznikih (ali samostojno 
ali v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci ali glasbeno šolo) 
Občina redno skrbi za materialne stroške in vzdrževanje vseh štirih kulturnih domov in 
Centra Slovenskih goric.  
Menimo, da smo na področju kulture dosegli zastavljene letne cilje, čeprav se zavedamo, 
da so bili skromneje zastavljeni kot v preteklih letih.  
 

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

dejavnosti občanov. 
 
  



Letno poročilo Občine Lenart za leto 2016 

 

69 

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart in letnega 
programa športa je občina v letu 2016 objavila javni razpis za sofinanciranje programov 
športa, s čimer je zagotovila sredstva za uresničitev športnih programov. Društvom 
pomaga tudi tako, da jim nudi brezplačno uporabo športne infrastrukture na območju 
celotne občine.  
Občina skrbi tudi za urejenost športne infrastrukture  - Polene, športnega parka v Voličini, 
športnih igrišč v Selcah in pri osnovnih šolah ter obeh športnih dvoran. Prav tako smo v 
letu 2016 namenili kar nekaj sredstev za investicije v športno infrastrukturo in vzdrževalna 
dela na osrednji Športni dvorani Lenart. 
Menimo, da smo v letu 2016 dosegli zastavljene kratkoročne cilje. 
 

 
Slika 2: Hipodrom Polena 

 

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

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

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

 

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Postavljeni cilji so bili uresničeni. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške obema 
osnovnima šolama, vključno z otroškimi vrtci. Poleg stalnih stroškov financira tudi 
nadstandardne programe: tekmovanje učencev v znanju, zgodnje učenje tujega jezika, eko 
šolo, … Občina vsakoletno nameni šoli sredstva za nujno potrebna investicijsko-
vzdrževalna dela in sredstva za nakup računalniške opreme. 
Občina je tako kot do sedaj, tudi v letu 2016 financirala varstvo vozačev in regresirala 
šolske prevoze za učence obeh osnovnih šol in tudi za tiste učence iz naše občine, ki 
obiskujejo šole s prilagojenim programom izven občine. 
Tudi cilji s področja predšolske vzgoje so bili uresničeni. Gre za zagotavljanje sredstev za 
plačila razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtce v občini, pa tudi 
za vrtce v drugih občinah, ki jih obiskujejo otroci iz naše občine. 
Omeniti moramo, da nastajajo težave zaradi vsakoletnih rastočih stroškov oz. potreb tudi 
na segmentu izobraževanja, predvsem iz naslova investicijskega vzdrževanja šole in vrtca, 
pa tudi plačila razlike do ekonomske cene vrtca. Menimo, da bi moralo financiranje 
predšolske vzgoje preiti iz proračuna lokalne skupnosti na državni proračun, tako kot je to 
urejeno za osnovnošolsko izobraževanje. 
 

i) IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 
Sklep o višini enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka. 
Cilji: 
- zagotavljanje izvajanja nalog Centra za socialo delo Lenart, ki jih koristijo pomoči 

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

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

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

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

Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev: 
Stroški programov socialnega varstva se zaradi gospodarske krize iz leta v leto povečujejo. 
Občina tako zagotavlja sredstva za izvajanje nalog CSD Lenart, sredstva za izvajanje 
programov Območne in krajevne organizacije Rdečega križa. Velik del sredstev 
predstavljajo tudi stroški domskega varstva invalidov in ostarelih občanov v domovih. 
Občina zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam. Menimo, da 
smo bili v letu 2016 glede na dane možnosti uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. 
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j) PODROČJE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu 
okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
Cilji: 
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh letnih časih in ob vsakem 

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

ZAKLJUČEK 

Pri oceni realizacije dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da smo s svojim delovanjem dosegli 
in na določenih področjih presegli zastavljene cilje.  

Zakon o javnih financah zavezuje proračunske uporabnike k spoštovanju načela 
učinkovitosti in gospodarnosti, katere smo upoštevali in jih tudi dosegali. 
Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Lenart vsako leto izvaja izbrani izvajalec 
notranjega nadzora, s katerim občina podpiše pogodbo, v kateri določita področja, ki bodo 
v posameznem letu revidirana. Na ta način se postopoma pregleda celotno poslovanje. Za 
leto 2016 je bil določen pregled zaključnega računa in same priprave zaključnega računa, 
največji poudarek je bil na zaključku projekta COSV. 
Razen izbranega državnega notranjega revizorja pa ves čas opravlja nadzor nad 
poslovanjem občine tudi njen nadzorni odbor.  
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Še naprej bomo sledili ukrepom za racionalizacijo, ki jih je župan sprejel v preteklem letu, 
in preverjali njihove učinke, hkrati pa se trudili pridobiti del kapitalskih prihodkov, ki jih 
imamo v programu in ki smo jih v veliki meri realizirali že v letu 2016. 
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POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža 
politiko občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za naslednja 
štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja ključne programe oziroma projekte 
investicijske narave za srednjeročno obdobje. 

Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja 
proračunska leta. Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v 
načrt razvojnih programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na 
razpisih za pridobivanje državnih ali evropskih sredstev. 

V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije 
oziroma projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih 
ministrstev in pridobitev državnih pomoči v naslednjih štirih letih in projekti, ki jih 
predvideva občina izvajati in financirati bodisi iz lastnih oziroma drugih pridobljenih 
virov.  

V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči. 

Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati 
predpise, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ. 

V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2015 – 2019 so bili uvrščeni: 

 projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 
 projekti, kjer se je pričakovalo uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz 

državnega proračuna oziroma evropskih virov; 
 projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju; 
 projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb. 

 

Tako so v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni vsi izdatki, ki spadajo v 
naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

 42 – Investicijski odhodki, 

 43 – Investicijski transferi, 

 41 – Tekoči transferi ( 410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) in 

 40 – Tekoči odhodki ( za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije). 

V Načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od prostorskega načrtovanja, 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, 
družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v 
prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev. 
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13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

OB058-16-0010 Sanacija JP 705 141 Zg. Žerjavci-Hager:  

401331 Sanacija JP 705 141 Zg. Žerjavci-Hager:  

Investicija je bila zaključena v letu 2016. Izvedla se je sanacija dotrajane ceste v strnjeno 
poseljenem vrhu Zg. Žerjavci. Sanirati je bilo potrebno spodnji ustroj ceste, zagotoviti 
ustrezno odvodnjavanje  in asfaltirati 290 m dolg odcep. Poravnan je bil del računa, 
dokončno je bila poravnana investicija v proračunskem letu 2017. 

       

OB058-16-0011 Sanacija JP 705 161 Sp. Porčič, Kurbus, Zg. Porčič : 

401332 Sanacija JP 705 161 Sp. Porčič, Kurbus, Zg. Porčič:  

V neposredni bližini te dotrajane ceste se je saniral (september – november 2015 ) plaz. V 
sklopu te investicije smo na tej lokaciji sanirali tudi del cest na tem območju. Za 620 m 
dolg odcep je bilo predvidenih 30.000,00 €, od tega je bilo potrebno poravnati dodatnih 
114,68€. 

 

OB058-16-0012 Preplastitev Vrtne ulice : 

401333 Preplastitev Vrtne ulice:  

V letu 2015 smo v Vrtni ulici zamenjali dotrajan vodovod. V letu 2016 smo predvideli 
10.980,00 € za sanacijo dotrajanega asfalta. Pred pričetkom investicije je bilo ugotovljeno, 
da bo potrebno sanirati še del pločnikov in posede na cestišču. V sled tega smo porabili 
16.338,55 evrov.  
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OB058-16-0015 Sanacija kom. infrastrukture/odcep Sp. Voličina (Šešerko - Caf): 

401336 Sanacija kom. infrastrukture/odcep Sp. Voličina (Šešerko - Caf): 

Na tej proračunski postavki smo zagotovili sredstva v višini 21.969,15 €  za izgradnjo nove 
ceste. Zaradi strmega klanca je bilo potrebno dodatno poglobiti del ceste, izvesti drenaže in 
dodatno položiti še vse potrebno za TK omrežje v dolžini 245 m. Investicija je znašala 
30.048,94 evra.    
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OB058-16-0017 Sanacija JP 705 511 odsek Vinička vas-Jablance: 

401338 Sanacija JP 705 511 odsek Vinička vas-Jablance:  

Na tej proračunski postavki smo zagotavljali sredstva za sanacijo dotrajane ceste. Na željo 
občanov smo morali izvesti cesto na drugi lokaciji – na meji z občino Maribor. Ta 
investicija je bila vredna cca 35.000,00  €, pri čemer je občina Lenart krila le strošek 
asfaltiranja, ki je znašal 14.667,33 €.  

 

OB058-16-0018 Sanacija JP 705 911 Lormanje, Polič: 

401339 Sanacija JP 705 911 Lormanje, Polič:  

Na tej proračunski postavki smo predvidevali sredstva za izgradnjo nove ceste v višini 
7.686,00 €. Med investicijo je bila s strani nadzora zahtevana izdelava dodatne drenaže in 
dodatna poglobitev terena. Tako se je investicija zvišala na 11.554,34 €.  

 

OB058-16-0019 Sanacija JP 705 982 Dolge njive, Voličina: 

401340 Sanacija JP 705 982 Dolge njive, Voličina:  

Na tej proračunski postavki smo zagotavljali 8.351,00 €  za modernizacijo dela ceste, ki 
povezuje zadnjo hišo v vrsti. Pri izvedbi je bilo porabljenih 8.159,87 €. 

    

OB058-16-0020 Sanacija LC 203 191 Zg. Senarska-Zg. Porčič-Sp. Žerjavci : 

401341 Sanacija LC 203 191 Zg. Senarska-Zg. Porčič-Sp. Žerjavci:  
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Na tej proračunski postavki smo predvidevali sredstva za izgradnjo nove ceste v višini 
62.058,07 €. Med investicijo je bila s strani nadzora zahtevana povečava predvidene 
meteorne kanalizacije. Tako se je investicija zvišala na 63.942,54 €. 

OB058-16-0021 Obnova JP 705 042 Zamarkova: 

401342 Obnova JP 705 042 Zamarkova:  

Na tej proračunski postavki smo predvidevali sredstva za izgradnjo nove ceste in mostu v 
višini 35.500,48 €. Med investicijo je bila s strani nadzora zahtevana izvedba dodatne 
stabilizacije cestne brežine. Tako se je investicija zvišala na 36.525,69 €. 

  

OB058-16-0022 Obnova mostu v naselju Sp. Voličina: 

401343 Obnova mostu v naselju Sp. Voličina:   

Na tej proračunski postavki se predvidevajo sredstva za obnovo dotrajane mostne 
konstrukcije za gasilskim domom v Voličini. Dela se bodo izvedla po projektu, ki smo ga 
delno spremenili. Zato smo porabili 353,80 €. Ostalih cca 40.000,00 € smo prenesli v leto 
2017, ko se projekt realizira.   

 

OB058-16-0066 Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC – RC Lenart-Avstrija: 

401370  Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC – RC Lenart-Avstrija: 

Na tej proračunski postavki se predvidevajo sredstva za projekte v višini 10.000,00 € za 
širitev nove industrijske cone z navezavo na državno cesto Lenart-Trate. Trenutno je bilo 
porabljenih 183,00 € za geodetske zasnove in 3.782,00 € za PGD projekte širitve nove 
industrijske cone.  

 

OB058-16-0070 Sanacija plazu LC 060 031 Rogoznica: 

401371  Sanacija plazu LC 060 031 Rogoznica:  

Na tej proračunski postavki smo predvidevali 111.634,86 € za sanacijo ceste, ki se pred 
dvema letoma vdrla. Zgradili smo oporni kamniti zid, novo cesto z odbojno ograjo in 
odvodnjavanje. Za investicijo je bilo porabljenih 2.659,60 € manj od predvidene vsote. 
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OB058-16-0071 Levi zavijalec Senarska – Lenart (Radehovo): 

401394  Levi zavijalec Senarska – Lenart (Radehovo):  

Na tej proračunski postavki smo ob končanju del v novem naselju Radehove predvidevali 
26.252,05 € za izgradnjo štiri-krakega križišča na državni cesti R2-433. Križišče je bilo 
potrebno umestiti v prostor zaradi nove lokacije navezave ulice na državno cesto. V ta 
namen je bilo porabljenih 25.047,69 €. 

 

13029003 –Urejanje cestnega prometa 

 

OB058-16-0027  Celostna prometna  strategija    

401345 Celostna prometna strategija 

Investicija se bo nadaljevala še v proračunsko leto 2017. V letu 2016 so nastali stroški 
izdelave CPS (3-faze) ter stroški tiskanja letakov. 

  

OB058-16-0004 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 

401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 

Izveden je  bil postopek sprememb oziroma nov odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Lenart (MUV, št.1/2017). 

Dobava, ureditev in postavitev prometne signalizacije: 
 SKLOP I (krajevne table, omejitve hitrosti pretežno območje KS Voličina, 

modra cona Lenart ipd.)- po odločbi 371-26/2016 
 SKLOP II (modre cone Lenart in manjkajoči znaki, ipd.)- po odločbi 371-

26/2016-1 z dne 15.7.2016. 
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 SKLOP III (modra cona MRC parkirišče, cone 30 označitve talne ipd.)- po 
odločbi 371-26/2016-2 z dne 22.11.2016. 

 

13029004 –Cestna razsvetljava 

 

OB058-16-0044 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR 

401351 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

V višini 5.572,96 € je bila izvedena javna razsvetljava v Žerjavcih. Dolžina trase je znašala 
590 m. 

 

14 – GOSPODARSTVO 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

OB058-16-0006 – Čezmejno sodelovanje SI-HR 

401427 Čezmejno sodelovanje SI-HR  

Realizacija zajema izdatke za organizacijo konference ter plačilo vodenja in koordinacije 
projekta DETOX, ki je podprt s strani EU in sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

 

OB058-16-0008 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 

401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart  

Sredstva v višini 3.500,00 € so bila porabljena za izdelavo revizije projekta centralne 
čistilne naprave Lenart. 

 

OB058-09-0038 – Izgradnja primarne sanitarne kanalizacije v naselju Radehova  

411530 Izgradnja primarne sanitarne kanalizacije v naselju Radehova 

Znesek v višini 6.054,57 € predstavlja zadržana  sredstva za končno plačilo dobave in 
montaže opreme črpališča v Radehovi. Skupna vrednost je znašala 24.386,58 € in je bila 
delno poravnana že v letu 2015. 
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OB058-16-0024 Obnova vodovoda in kanalizacije Prešernova, Cankarjeva in 
Jurčičeva ulica: 

401511 Obnova vodovoda in kanalizacije Prešernova, Cankarjeva in Jurčičeva ulica: 

Na tej proračunski postavki je bilo predvidenih 437.329,74 € za obnovo dotrajane fekalne 
kanalizacije in dograditev nove meteorne kanalizacije, obnovo cest, pločnikov in 
razsvetljave ter sanacijo plazu. V okviru javnega razpisa smo za to fazo obnove sklenili 
pogodbo v višini skoraj 220.000,00 €. Zaradi še trajajoče investicije je bilo trenutno 
porabljeni 192.996,76 €.  

  

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

 

16029003 –Prostorsko načrtovanje 

 

OB058-12-0005 Dodatna obrazložitev gradiva osnutka OPN    

401624 Dodatna obrazložitev gradiva osnutka OPN    

Na podlagi prvih mnenj, ki so jih podali soglasodajalci na predloženi osnutek, je potrebno 
gradivo dopolniti z dodatnimi obrazložitvami in utemeljitvami predlaganih sprememb 
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in jih uskladiti s smernicami nosilcev urejanja 
prostora. Delo se nadaljuje v letu 2017. 

 

OB058-12-0009 Dopolnjen osnutek OPN za javno razgrnitev  

401628 Dopolnjen osnutek OPN za javno razgrnitev 

V osnutku OPN, dopolnjenem z zahtevanimi dopolnitvami oz. dodatnimi utemeljitvami 
predlaganih sprememb kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ki ga je 
potrebno dopolniti še s hidrološko študijo in predvidoma še z okoljskim poročilom, je 
potrebno vse spremembe evidentirati v tekstualnem in grafičnem gradivu ter v kompletu 
pripraviti t.i. dopolnjen osnutek, ki ga bo občina po predpisanem postopku javno razgrnila. 
Gradivo je v delu in se nadaljuje v letu 2017. 

 

OB058-12-0011 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Lenart 

401630 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Lenart            

Program opremljanja stavbnih zemljišč je grafična in tekstualna podlaga za občinski odlok, 
ki natančno določa merila in kriterije, po katerih se obračunava komunalni prispevek za 
gradnjo objektov. Občina program opremljanja in odlok ažurira sproti, glede na novo 
izgrajeno komunalno opremo. V preteklih letih je prišlo do sprememb zaradi zgrajene 
komunalne opreme na območju KS Voličina, naselja Radehova in drugih manjših območij 
(vodovod, kanalizacija), računi so prispeli ob zaključku dela, v letu 2016. 
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16039001 – Oskrba z vodo 

 

OB058-16-0067 Izgradnja vodovoda Sp. Porčič 33a - 36: 

401653 Izgradnja vodovoda Sp. Porčič 33a - 36:  

Na tej proračunski postavki smo predvidevali 34.941,50 € za izgradnjo vodovoda in 
kompletno prenovo občinske ceste. Pri tej investiciji smo tako še kompletno zamenjali 
obstoječo gramozno  in asfaltno podlago ceste ter izvedli drenaže. 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

 

OB058-16-0045 Mrliška veža Voličina – obnovitvena dela 

401652 Mrliška veža Voličina – obnovitvena dela 

Izvedena je bila sanacija mrliške vežice na pokopališču Voličina in je obsegala naslednja 
dela: pleskanje in kitanje razpok sten notranjosti vseh prostorov v vežici, sanacija počene 
keramike na tleh in ob stenah,  barvanje in kitanje dela zunanjih sten, zasenčenje steklene 
strehe na glavnem delu vežice in namestitev klime za hlajenje in ogrevanje. 
 
 
 
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 
 
 
OB058-16-0032 Širitev poslovno-industrijske cone v Lenartu 
 
411662 Širitev poslovno-industrijske cone v Lenartu 
 
Realizacija v višini 3.050,00 € predstavlja stroške priprave vloge na Javni razpis za 
sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

 

OB058-15-0009 Sanacija KD Selce 

401869 Sanacija KD Selce 

Izvedla se je delna obnova fasade Kulturnega doma Selce, z delno zamenjavo oken, 
položitvijo nove keramike na vhodu objekta ter nova klančina za dostop invalidnih oseb in 
asfaltna preplastitev vzdolž pročelja kulturnega doma. Za  izvedbo del se je namenilo 
27.206,49 EUR. 
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OB058-169-0001 Obdelava kegljišča v Selcah 

401870 Obdelava kegljišča v Selcah 

Izvedla se je obdelava obstoječega zunanjega kegljišča ob nogometnem igrišču v Selcah z 
namenom, da se onemogoči konstantno prisoten prepih ob koriščenju objekta. Kegljišče se 
je obdelalo z izvedbo lepljenih plošč v višini cca 1 metra od tal, ter nad tem zaprto z 
rezanim steklom. Izvedba omogoča tudi odpiranje oken in vrat. Za  izvedbo del se je 
namenilo 6.587,50 EUR. 

OB058-16-0002 Vodovodni priključek za športno igrišče v Voličini 

401871 Vodovodni priključek za športno igrišče v Voličini 

Izvedel se je samostojni vodovodni priključek za potrebe športnega igrišča v Voličini. 
Namestil se je nov samostojen števec za porabo vode, za kar je bilo potrebno izvesti nove 
izkope za položitev vodovodne inštalacije in jo navezati na obstoječi jašek ob krajevni 
cesti, ki jo je bilo potrebno predhodno podvrtati ter zaključiti z asfaltiranjem. Za  izvedbo 
del se je namenilo 2.551,09 EUR. 

OB058-16-0007 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo – ŠRC Polena 

401875 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo – ŠRC Polena 

V letu 2016 so se izvedla delna zemeljska dela in nabavilo 55,5 % potrebne površine 
umetne trave. Celovito se bo investicija zaključila v letu 2017. Za  izvedbo del v letu 2016 
se je namenilo 100.797,24 EUR. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE  

19039001 – Osnovno šolstvo 

 

OB058-16-0003 Energetska sanacija Športne dvorane Lenart in gimnastične dvorane  

401947 Energetska sanacija Športne dvorane Lenart in gimnastične dvorane 

 

Energetska sanacija športne dvorane se je izvedla v petih sklopih in sicer: 

- obnovile so se garderobe (slačilnice) z namestitvijo novih vratnih podbojev in vrat ter 
zamenjavo sanitarnih elementov ter delno sanacijo obstoječe keramike; 

- vse garderobe, hodniki in stena nad tribunami so se na novo prepleskale; 
- deloma zamenjala in posodobila se je razsvetljava v garderobah in hodnikih športne 

dvorane; 
- v pritlični etaži starega  dela objekta (gimnastična dvorana) so se vgradila nova 

izolacijska okna;  
- na novem delu športner dvorane se je celovito zamenjala strešna kritina z vsemi 

potrebnimi spremljevalnimi deli (žlebi, napušč, strelovod). 
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Za  izvedbo del se je namenilo 104.648,12 EUR pri čemer je zapadel še del plačila v leto 
2017 v višini 9.108,85 EUR. 

 

 

 

 

 


