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ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LENART ZA 
LETO 2019  

I. OBRAVNAVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart 
GRADIVO PRIPRAVIL : Občina Lenart, Občinska uprava  
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – od1,  76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – od1. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15) in 16. člena Statuta 
Občine Lenart (MUV št. 14/2010 ion 8/2011) je Občinski svet  Občine Lenart na 2. redni seji 
dne, 07.02.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2019 (I. obravnava). 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je 
Občinski svet  Občine Lenart na svoji 2. redni seji, dne 07.02.2019 sprejel Odlok o proračunu 
Občine Lenart za leto 2019 – 1. obravnava. 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU  
OBČINE LENART ZA  LETO 2019  

(prva obravnava) 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino Lenart za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA 
DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podkontov določa v naslednjih zneskih: 
 

KONTO 

  

OPIS Plan proračuna 2019 
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) 10.662.173 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 6.306.865 
70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.533.695 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.780.860 
7000   Dohodnina 4.780.860 

        
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 520.335 

7030   Davki na nepremičnine 358.025 
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7031   Davki na premičnine 2.010 
7032   Davki na dediščine in darila 35.100 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje 125.200 

        
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 232.500 

7044   Davki na posebne storitve 1.550 
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 230.950 

        
706   DRUGI DAVKI 0 

        

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  
(710+711+712+713+714) 773.170 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  310.770 

7102   Prihodki od obresti 20 
7103   Prihodki od premoženja 310.750 

        
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 8.500 

7111   Upravne takse in pristojbine 8.500 
        

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  13.500 
7120   Denarne kazni 13.500 

        
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 114.400 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 114.400 
        

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 326.000 
7141   Drugi nedavčni prihodki 326.000 

        
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 100.000 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 

        
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

        

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 100.000 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 100.000 
        

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 12.000 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  12.000 

7300   Prejete donacije domačij pravnih oseb 12.000 
        

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 
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74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    4.243.308 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.279.317 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.279.317 
        

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

2.963.991 

7416   Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije 2.963.991 

        

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) 10.440.240 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.128.320 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 485.920 

4000   Plače in dodatki 434.640 
4001   Regres za letni dopust 17.230 
4002   Povračila in nadomestila 32.550 
4009   Drugi izdatki zaposlenim 1.500 

        

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 79.516 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 39.800 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.920 
4012   Prispevek za zaposlovanje 286 
4013   Prispevek za starševsko varstvo 2.920 

4015   Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.590 

        
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.373.967 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 303.433 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 736.264 

4023   Prevozni stroški in storitve 19.680 
4024   Izdatki za službena potovanja 350 
4025   Tekoče vzdrževanje 211.600 
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4029   Drugi operativni odhodki 102.640 
        

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 38.917 
4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 38.917 

        
409   REZERVE 150.000 

4090   Splošna proračunska rezervacija 100.000 
4091   Proračunska rezerva 50.000 

        
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.683.265 

410   SUBVENCIJE 0 
        

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 1.713.171 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 10.000 
4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.500 
4119   Drugi transferi posameznikom 1.687.671 

        

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 121.729 

4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 121.729 

        
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  848.365 

4130   Tekoči transferi občinam 31.728 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 57.000 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 5.100 
4133   Tekoči transferi v javne zavode 705.626 
4136   Tekoči transferi v javne agencije 48.911 

        
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

        
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 5.592.903 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.592.903 
4202   Nakup opreme 25.000 
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.769.282 
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 642.136 
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 

4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 146.486 

        
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 35.752 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 18.500 
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4310   Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 11.500 

4314   Investicijski transferi posameznikom in 
zasebnikom 7.000 

        

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 17.252 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 17.252 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 221.933 

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 
        

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) 134.473 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 134.473 

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 134.473 
        

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 485.931 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  485.931 

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 460.098 

5503   Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 25.834 

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

-129.525 
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  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -351.458 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -221.933 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB 

KONCU PRETEKLEGA LETA   

    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   

 
  
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lenart. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonski 
predpisi, izdani na njegovi podlagi, in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z 
veljavnim proračunom. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
43. člen ZJF določa, da so namenski prejemki proračuna donacije, namenski prejemki 
proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, 
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova 
zavarovanj, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalni prispevek ter najemnina 
gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb. Okoljske 
dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja 
okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, 
namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, se lahko porabijo 
le za: 
� gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva 

okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komunalnimi odpadki in 
odlaganja odpadkov, in 
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� zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski 
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun. 
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, 
lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko 
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v 
preteklem letu, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se 
prenesejo v proračun za tekoče leto. 
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta 
proračunskega uporabnika na postavkah-kontih, na katere se nanašajo, in proračun. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v 
okviru / med : 
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti; 
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega  

programa ne sme presegati 15% obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu; 
3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja 

porabe ne sme presegati 15% obsega področja porabe, sprejetega v proračunu. 
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans 
proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah pri obravnavi polletnega in 
letnega poročila o izvrševanju proračuna. 
 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične 
s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov.  
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
 
1. v letu 2019 - 80% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe. 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov. 
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov 
lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe. Vse ostale spremembe mora 
predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski 
sklad. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra 
tekočega leta, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto. Izločanje prihodkov v 
rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov za zadnje leto. 
 
Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za izdatke, nastale kot posledica 
izrednih okoliščin, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, požar, toča, pozeba, suša in druge naravne nesreče, 
epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinske škodljivce. 
 
Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv pri obravnavi letnega poročila o 
izvrševanju proračuna. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

 
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske 
rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o prerazporeditvi sredstev župan, glede na 
zapisano v 5. členu Odloka. 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA  

 
10. člen 

(odpis dolga) 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 
300,00 € odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška 2,00 €, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva. 
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
Občina se lahko na podlagi 23. člena ZFO-1 in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leto 2019, v letu 2019 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, zadolži do višine 134.473,00 €. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 20.000,00 €. 
 
 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, 
uporabljati pa se začne s 01.04.2019. 
 
 
 
Številka: 410-17/2018 
Lenart, 07.02.2019 
 
 
                     OBČINA LENART 
                                                                                  mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
          Župan 
 
 
 
 
  



PREDLOG PRORAČUNA 2019 - SPLOŠNI DEL / 
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KONTO OPIS  ZR 2018 [1]
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REAL. 2018 
 [2]

v EUR

PREDLOG 
 2019      [3]

v EUR

Indeks 
 3:1 [4]

v %

Indeks 
 3:2 [5]

v %

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)

6.393.594 6.972.477 10.662.173 167 153

   TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 5.805.537 6.060.249 6.306.865 109 104
70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)     5.025.775 5.321.369 5.533.695 110 104

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.327.578 4.551.612 4.780.860 110 105
7000 Dohodnina 4.327.578 4.551.612 4.780.860 110 105

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 512.738 526.270 520.335 101 99
7030 Davki na nepremičnine 355.211 348.045 358.025 101 103
7031 Davki na premičnine 517 1.827 2.010 388 110
7032 Davki na dediščine in darila 21.933 33.588 35.100 160 105

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 135.077 142.810 125.200 93 88

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 185.459 232.180 232.500 125 100
7044 Davki na posebne storitve 4.096 1.160 1.550 38 134
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 181.364 231.020 230.950 127 100

706 DRUGI DAVKI 0 11.308 0 - 0
7060 0 11.308 0 - 0

71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 779.761 738.880 773.170 99 105
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710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 234.722 308.520 310.770 132 101

7102 Prihodki od obresti 60 14 20 33 145
7103 Prihodki od premoženja 234.662 308.506 310.750 132 101

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.582 8.463 8.500 112 100
7111 Upravne takse in pristojbine 7.582 8.463 8.500 112 100

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 7.879 13.196 13.500 171 102
7120 Denarne kazni 7.879 13.196 13.500 171 102

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 157.808 70.699 114.400 72 162
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 157.808 70.699 114.400 72 162

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 371.772 338.002 326.000 88 96
7141 Drugi nedavčni prihodki 371.772 338.002 326.000 88 96

72   KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 209.033 96.575 100.000 48 104
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 792 0 0 0 -

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 792 0 0 0 -

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 - -

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 208.241 96.575 100.000 48 104

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 208.241 96.575 100.000 48 104

73    PREJETE DONACIJE  (730+731) 10.730 8.182 12.000 112 147
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 10.730 8.182 12.000 112 147

7300 Prejete donacije domačij pravnih oseb 10.730 8.182 12.000 112 147
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731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 - -

74    TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)   368.295 807.471 4.243.308 1.152 526

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 356.466 345.828 1.279.317 359 370

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 356.466 345.828 1.279.317 359 370

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 11.830 461.643 2.963.991 25.055 642

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 11.830 461.643 2.963.991 25.055 642

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

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0 0 0 - -

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 - -

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 6.759.141 7.863.657 10.440.240 154 133

40   TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.399.870 2.469.757 2.128.320 89 86
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 477.002 485.044 485.920 102 100

4000 Plače in dodatki 420.353 435.106 434.640 103 100
4001 Regres za letni dopust 17.287 16.633 17.230 100 104
4002 Povračila in nadomestila 37.629 32.872 32.550 87 99
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 - -
4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.733 433 1.500 87 346
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401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 70.528 76.604 79.516 113 104

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 37.375 38.652 39.800 106 103
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.009 28.835 28.920 103 100
4012 Prispevek za zaposlovanje 253 262 286 113 109
4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.339 2.545 2.920 125 115

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.552 6.310 7.590 297 120

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.763.974 1.812.080 1.373.967 78 76
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 530.735 417.145 303.433 57 73
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 878.988 941.957 736.264 84 78
4023 Prevozni stroški in storitve 15.827 18.765 19.680 124 105
4024 Izdatki za službena potovanja 21 31 350 1.643 1.142
4025 Tekoče vzdrževanje 181.446 259.520 211.600 117 82
4029 Drugi operativni odhodki 156.956 174.662 102.640 65 59

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.180 39.781 38.917 105 98
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 37.180 39.781 38.917 105 98

409 REZERVE 51.187 56.248 150.000 293 267
4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 - -
4091 Proračunska rezerva 51.187 56.248 50.000 98 89

41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.557.401 2.594.692 2.683.265 105 103
410 SUBVENCIJE 0 0 0 - -

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.735.097 1.668.650 1.713.171 99 103

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 11.534 10.052 10.000 87 99
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.740 4.761 15.500 414 326
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4119 Drugi transferi posameznikom 1.719.822 1.653.837 1.687.671 98 102

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 115.607 110.067 121.729 105 111

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.607 110.067 121.729 105 111

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 706.697 815.974 848.365 120 104
4130 Tekoči transferi občinam 34.455 31.728 31.728 92 100
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 74.582 56.587 57.000 76 101
4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.100 5.100 5.100 100 100
4133 Tekoči transferi v javne zavode 546.164 674.382 705.626 129 105
4136 Tekoči transferi v javne agencije 46.396 48.178 48.911 105 102

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 - -

42     INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 1.620.268 2.546.724 5.592.903 345 220
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.620.268 2.546.724 5.592.903 345 220

4202 Nakup opreme 32.514 5.663 25.000 77 441
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.393.628 2.295.885 4.769.282 342 208
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.218 163.332 642.136 704 393
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 49.509 31.330 10.000 20 32

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 53.398 50.514 146.486 274 290

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 181.602 252.485 35.752 20 14

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 167.448 229.903 18.500 11 8

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 161.948 222.903 11.500 7 5

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.500 7.000 7.000 127 100
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432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 14.154 22.582 17.252 122 76

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.154 22.582 17.252 122 76

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

-365.546 -891.180 221.933 -61 -25

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0 0 0 - -

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 - -

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 - -

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 - -

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0 0 0 - -

440 DANA POSOJILA 0 0 0 - -

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0 0 0 - -

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

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) 1.073.514 133.142 134.473 13 101

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.073.514 133.142 134.473 13 101
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5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0 - -
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 945.000 0 0 0 -
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 128.514 133.142 134.473 105 101

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 400.333 497.819 485.931 121 98
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 400.333 497.819 485.931 121 98

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 400.333 486.264 460.098 115 95
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 11.555 25.834 - 224

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

307.635 -1.255.857 -129.525 -42 10

 X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 673.181 -364.677 -351.458 -52 96
 XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 365.546 891.180 -221.933 -61 -25

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 230.000

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA

Stran 7
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Datum 28.01.2019
Predlog proračuna 2019 - posebni del / prva obravnava
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Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
         Konto

Stran 1

ZR 2017 REAL. 2018 PREDLOG
2019

Indeks 3:1

1 2 3 4
Opis

Indeks 3:2

5

v EUR

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 0 20.405 35 - 0,17
01 POLITIČNI SISTEM 0 20.405 35 - 0,17

0101 Politični sistem 0 20.405 35 - 0,17

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 20.405 35 - 0,17

000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije 0 10.547 0 - 0,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 0 10.547 0 - 0,00

000102 Nadomestila članom občinskih volilnih odborov 0 3.299 0 - 0,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 0 3.299 0 - 0,00

000103 Materialni stroški za izvedbo volitev 0 6.560 35 - 0,53
402099 Drugi splošni material in storitve 0 6.560 35 - 0,53

10 OBČINSKI SVET 36.151 26.934 35.257 97,53 130,90
01 POLITIČNI SISTEM 30.172 19.786 26.529 87,92 134,08

0101 Politični sistem 30.172 19.786 26.529 87,92 134,08

01019001 Dejavnost občinskega sveta 30.172 19.786 26.529 87,92 134,08

100101 Sejnine občinskega sveta 16.964 11.189 14.000 82,53 125,13
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 16.964 11.189 14.000 82,53 125,13

100102 Sejnine odbori, komisije in drugo 8.772 4.161 5.000 57,00 120,17
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 8.772 4.161 5.000 57,00 120,17
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100104 Financiranje političnih strank - SDS 896 896 1.333 148,75 148,75
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 896 896 1.333 148,75 148,75

100106 Financiranje političnih strank - SLS 1.144 1.144 1.000 87,40 87,40
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.144 1.144 1.000 87,40 87,40

100107 Financiranje političnih strank - Desus 649 649 667 102,80 102,80
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 649 649 667 102,80 102,80

100108 Financiranje političnih strank - SD 587 587 333 56,83 56,83
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 587 587 333 56,83 56,83

100109 Financiranje političnih strank - Nova Slovenija 463 463 333 72,05 72,05
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 463 463 333 72,05 72,05

100111 Povračilo stroškov volilne kampanije 0 0 2.529 - -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 2.529 - -

100113 Financiranje političnih strank - SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 698 698 333 47,75 47,75
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 698 698 333 47,75 47,75

100117 Financiranje političnih strank - Lista proaktivnih 0 0 1.000 - -
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 1.000 - -

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.979 7.147 8.728 145,99 122,11

0403 Druge skupne administrativne službe 5.979 7.147 8.728 145,99 122,11

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.979 7.147 8.728 145,99 122,11
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100401 Materialni stroški občinskega svet 5.979 7.147 8.728 145,99 122,11
40200603 Snemanje sej Občinskega sveta 2.440 2.928 3.568 146,23 121,86
40200604 Objave MUV, UL - Občinski svet 3.276 3.699 4.360 133,10 117,86
40209907 Drugi sploš. mat. za Občinski svet 263 520 800 304,24 153,83

20 NADZORNI ODBOR 6.847 7.793 8.000 116,83 102,66
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.847 7.793 8.000 116,83 102,66

0203 Fiskalni nadzor 6.847 7.793 8.000 116,83 102,66

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.847 7.793 8.000 116,83 102,66

200201 Delovanje nadzornega odbora 6.847 7.793 8.000 116,83 102,66
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 100 - -
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 100 - -
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 6.847 7.793 7.800 113,91 100,09

30 ŽUPAN 89.950 94.527 99.766 110,91 105,54
01 POLITIČNI SISTEM 77.066 77.771 82.266 106,75 105,78

0101 Politični sistem 77.066 77.771 82.266 106,75 105,78

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 77.066 77.771 82.266 106,75 105,78

300101 Plača župan 49.202 50.054 52.116 105,92 104,12
400000 Osnovne plače 38.112 38.243 39.800 104,43 104,07
400001 Splošni dodatki 2.762 2.921 3.040 110,05 104,08
400100 Regres za letni dopust 500 843 880 176,00 104,42
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 729 722 750 102,93 103,94
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 374 374 390 104,17 104,17
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.617 3.643 3.800 105,06 104,32
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.681 2.700 2.820 105,18 104,45
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401200 Prispevek za zaposlovanje 25 25 26 105,99 105,18
401300 Prispevek za starševsko varstvo 258 259 270 104,85 104,14
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 145 325 340 235,13 104,68

300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 20.520 19.726 20.500 99,90 103,92
40299901 Nadomestilo podžupan 20.520 19.726 20.500 99,90 103,92

300103 Reprezentanca 6.835 6.939 8.500 124,36 122,50
40200900 Reprezentanca 5.879 6.347 7.500 127,56 118,16
40209919 Stroški komemoracij in drugo 955 592 1.000 104,68 169,03

300104 Objave in oglasi 488 1.022 1.100 225,41 107,67
40209913 Ostalo oglaševanje (osmrtnice, čestitke,...) 488 1.022 1.100 225,41 107,67

300105 Stroški za delovanje urada župana 21 31 50 234,74 163,13
402402 Stroški prevoza v državi 21 31 50 234,74 163,13

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.884 16.756 17.500 135,83 104,44

0403 Druge skupne administrativne službe 12.884 16.756 17.500 135,83 104,44

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.884 16.756 17.500 135,83 104,44

300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 9.328 10.196 10.000 107,21 98,08
40209904 Drugi splošni material in storitve za promocijo občine 1.774 2.615 2.500 140,93 95,60
40209914 Zlate poroke 1.444 850 1.000 69,26 117,65
40209915 Poslovna darila 4.228 3.595 3.500 82,78 97,35
40209916 Županovo vino 1.882 3.135 3.000 159,39 95,68
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300402 Odličnjaki 126 766 1.000 791,89 130,58
402099 Drugi splošni material in storitve 126 766 1.000 791,89 130,58

300404 Zlati maturanti 1.103 1.721 2.000 181,36 116,22
402099 Drugi splošni material in storitve 1.103 1.721 2.000 181,36 116,22

300405 Nagrada uspešnim študentom 827 3.373 3.500 423,18 103,76
402099 Drugi splošni material in storitve 827 3.373 3.500 423,18 103,76

300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi 1.500 700 1.000 66,67 142,86
402099 Drugi splošni material in storitve 1.500 700 1.000 66,67 142,86

40 OBČINSKA UPRAVA 6.845.363 8.060.82310.653.504 155,63 132,16
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 0 1.000 - -

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0 0 1.000 - -

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0 0 1.000 - -

400205 Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte 0 0 1.000 - -
402999 Drugi operativni odhodki 0 0 1.000 - -

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 66.377 48.438 55.000 82,86 113,55

0403 Druge skupne administrativne službe 66.377 48.438 55.000 82,86 113,55

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 64.077 46.138 52.700 82,24 114,22

400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve 41.394 36.887 35.500 85,76 96,24
40209917 Krajevni in občinski praznik 16.139 12.805 10.500 65,06 82,00
40209918 Druge kulturne prireditve 25.255 24.083 25.000 98,99 103,81
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400403 Božično-novoletna obdaritev otrok 4.250 5.180 5.200 122,35 100,39
402099 Drugi splošni material in storitve 4.250 5.180 5.200 122,35 100,39

400412 Stroški prireditev LenArt 18.433 4.071 12.000 65,10 294,79
402099 Drugi splošni material in storitve 18.433 4.071 12.000 65,10 294,79

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.300 2.300 2.300 100,00 100,00

400406 Večgeneracijski center 2.300 2.300 2.300 100,00 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 2.300 2.300 2.300 100,00 100,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 797.792 709.336 738.679 92,59 104,14

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 46.396 48.178 48.911 105,42 101,52

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 0 621 1.242 - 199,97

400633 Članarina SOS 0 621 1.242 - 199,97
413600 Tekoči transferi v javne agencije 0 621 1.242 - 199,97

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 46.396 47.557 47.669 102,74 100,24

400628 Regionalni razvoj in programi 46.396 47.557 47.669 102,74 100,24
41360001 Izvajanje nalog ORA ORP 18.541 18.892 19.000 102,47 100,57
41360002 Sofinanciranje Ovtarjeve novice 24.373 26.057 26.060 106,92 100,01
41360003 Članarine 3.482 2.608 2.609 74,92 100,03

0603 Dejavnost občinske uprave 751.396 661.158 689.768 91,80 104,33

06039001 Administracija občinske uprave 555.902 614.381 639.188 114,98 104,04

400601 Plače 364.407 396.347 413.710 113,53 104,38
400000 Osnovne plače 269.136 292.287 304.000 112,95 104,01
400001 Splošni dodatki 15.409 17.081 17.800 115,52 104,21
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400100 Regres za letni dopust 9.517 10.896 11.350 119,27 104,17
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.598 9.712 10.110 105,33 104,09
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 11.737 11.289 11.800 100,54 104,53
400900 Jubilejne nagrade 1.733 433 1.500 86,58 346,32
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24.851 27.283 28.500 114,68 104,46
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 18.419 20.217 21.100 114,56 104,37
401200 Prispevek za zaposlovanje 169 185 200 118,68 108,11
401300 Prispevek za starševsko varstvo 1.769 1.942 2.100 118,73 108,16
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.070 5.021 5.250 253,62 104,56

400602 Pisarniški in splošni material in storitve 16.115 28.194 31.500 195,47 111,73
402000 Pisarniški material in storitve 7.219 10.489 10.000 138,53 95,34
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 459 469 500 109,01 106,55
40200602 Sofinanciranje programa lokalnega radia 2.196 9.536 10.000 455,37 104,86
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.952 1.033 4.000 204,92 387,09
402099 Drugi splošni material in storitve 803 2.826 3.000 373,76 106,16
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 3.487 3.840 4.000 114,71 104,18

400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija 90.472 94.598 98.050 108,38 103,65
402200 Električna energija 11.301 12.238 12.500 110,61 102,14
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 41.983 46.571 47.000 111,95 100,92
402203 Voda in komunalne storitve 3.361 4.264 5.500 163,66 128,99
402204 Odvoz smeti 2.043 1.521 1.550 75,86 101,88
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 13.098 13.623 14.000 106,89 102,77
402206 Poštnina in kurirske storitve 8.764 8.478 8.500 96,99 100,26
40229909 Stroški zavetišča za male živali 4.865 2.463 3.000 61,66 121,78
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40229910 Vzdrževanje spletne strani občine 5.057 5.439 6.000 118,65 110,32

400608 Prevozni stroški in storitve 7.356 8.484 8.500 115,55 100,19
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.089 2.990 3.000 97,13 100,35
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.922 3.211 3.000 156,08 93,44
402304 Pristojbine za registracijo vozil 684 792 800 116,97 101,03
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.662 1.492 1.700 102,32 113,95

400610 Službena potovanja 0 0 200 - -
402402 Stroški prevoza v državi 0 0 200 - -

400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih 486 546 600 123,46 109,91
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 486 546 600 123,46 109,91

400612 Delo zunanjih sodelavcev 1.151 3.732 3.500 304,08 93,79
402901 Plačila avtorskih honorarjev 196 346 500 255,73 144,55
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0 1.487 1.500 - 100,89
40299902 Nagrade študentom 955 1.899 1.500 156,99 78,98

400613 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu 10 0 3.000 28.763,18 -
402999 Drugi operativni odhodki 10 0 3.000 28.763,18 -

400615 Stroški obratovanja prostorov 26.299 35.102 35.400 134,61 100,85
402001 Čistilni material in storitve 18.544 18.593 18.700 100,84 100,57
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 896 1.233 1.200 133,99 97,32
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.520 15.119 15.000 331,88 99,21
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.339 156 500 21,38 320,29
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400624 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 34.455 31.728 31.728 92,09 100,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 34.455 31.728 31.728 92,09 100,00

400625 Stroški notarjev 5.696 1.242 4.000 70,22 322,01
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 5.696 1.242 4.000 70,22 322,01

400626 Sodni stroški 4.227 4.774 4.000 94,64 83,78
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 4.227 4.774 4.000 94,64 83,78

400627 Drugi pravni stroški 5.228 9.636 5.000 95,63 51,89
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 5.228 9.636 5.000 95,63 51,89

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 195.494 46.777 50.580 25,87 108,13

400617 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave 12.758 15.400 15.400 120,71 100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo 12.758 15.400 15.400 120,71 100,00

400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme 25.040 23.011 26.000 103,83 112,99
40251000 Vzdrž. računalniške, programske in  komunik. opreme 17.805 20.296 20.000 112,33 98,54
42020200 Nakup računalniške in programske opreme 7.235 2.716 6.000 82,93 220,95

400632 Dvigalo za občinsko stavbo 151.173 0 0 0,00 -
420401 Novogradnje 149.196 0 0 0,00 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.976 0 0 0,00 -

410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO 6.523 8.365 9.180 140,73 109,74
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.628 5.702 5.710 123,37 100,14
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.045 2.663 2.670 255,57 100,27
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402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 850 0 800 94,13 -

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 191.623 254.846 46.752 24,40 18,35

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 191.623 254.846 46.752 24,40 18,35

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 215 2.700 - 1.253,02

400702 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje 0 0 500 - -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 500 - -

400710 Stroški intervencij (štab CZ) 0 80 1.000 - 1.250,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 80 1.000 - 1.250,00

400711 Opremljanje štabov CZ 0 0 1.000 - -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.000 - -

400722 Izobraževalni programi 0 135 200 - 147,62
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 135 200 - 147,62

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 191.623 254.631 44.052 22,99 17,30

400705 Gasilska zveza Lenart 16.000 16.000 16.000 100,00 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.000 16.000 16.000 100,00 100,00

400709 Nabava gasilske opreme - vozila / PGD Selce 150.000 12.775 0 0,00 0,00
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 150.000 12.775 0 0,00 0,00

400712 Občinsko poveljstvo 0 892 900 - 100,86
402099 Drugi splošni material in storitve 0 892 900 - 100,86
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400713 Zavarovanje ljudi in opreme 0 0 250 - -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 250 - -

400714 Požarna taksa 11.948 9.608 10.000 83,70 104,08
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 11.948 9.608 10.000 83,70 104,08

400715 Zdravniški pregledi - GASILCI 141 1.301 1.302 922,62 100,04
402099 Drugi splošni material in storitve 141 1.301 1.302 922,62 100,04

400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart 4.500 4.500 4.500 100,00 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.500 4.500 4.500 100,00 100,00

400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina 2.750 2.750 2.750 100,00 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.750 2.750 2.750 100,00 100,00

400718 Obvezna javna služba - PGD Selce 2.750 2.750 2.750 100,00 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.750 2.750 2.750 100,00 100,00

400719 Izobraževanje gasilskih pripadnikov 0 0 500 - -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 500 - -

400720 Vzdrževanje gasilske opreme 0 0 1.500 - -
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 1.500 - -

400723 Obramba proti toči 3.534 3.534 3.600 101,87 101,87
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.534 3.534 3.600 101,87 101,87
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400724 Nabava gasilske opreme - vozila / PGD Lenart 0 200.520 0 - 0,00
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 200.520 0 - 0,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 972 964 1.000 102,91 103,76

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 972 964 1.000 102,91 103,76

08029002 Notranja varnost 972 964 1.000 102,91 103,76

100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 972 964 1.000 102,91 103,76
40209912 Stroški za delovanje sveta za preventivo in vzgojo 972 964 1.000 102,91 103,76

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.500 0 3.000 200,00 -

1003 Aktivna politika zaposlovanja 1.500 0 3.000 200,00 -

10039001 Povečanje zaposljivosti 1.500 0 3.000 200,00 -

401001 Sofinanciranje samozaposlovanja 1.500 0 3.000 200,00 -
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.500 0 3.000 200,00 -

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 16.236 12.199 440.916 2.715,71 3.614,48

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 16.236 12.199 440.916 2.715,71 3.614,48

11029003 Zemljiške operacije 16.236 12.199 440.916 2.715,71 3.614,48

401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 16.236 12.199 440.916 2.715,71 3.614,48
420401 Novogradnje 16.236 12.199 440.916 2.715,71 3.614,48

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.183.434 2.525.234 1.142.600 96,55 45,25

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.172.406 2.525.234 1.087.600 92,77 43,07

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 591.867 650.910 479.600 81,03 73,68

401303 Redno vzdrževanje javnih cest 526.117 613.451 421.600 80,13 68,73
40229904 Koncesija pogodba KS Lenart 271.493 323.677 220.000 81,03 67,97
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40229905 Koncesija pogodba KS Voličina 254.051 288.151 200.000 78,72 69,41
40229906 Vzdrževanje gozdnih cest 572 1.623 1.600 279,71 98,58

4013113 Izdelava projektov za krožišče Voličina IDZ 0 0 3.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 3.000 - -

4013114 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 0 0 5.000 - -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 5.000 - -

4013116 Kolesarske poti ORP Slov.gorice 0 0 50.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 50.000 - -

401350 Ureditev poti  Polena - ČN Globovnica 28.677 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 28.677 0 0 0,00 -

401379 Ureditev cestne infrastrukture (Zavrh) 33.066 7.413 0 0,00 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 33.066 7.413 0 0,00 0,00

401390 Most v Industrijski ulici 4.008 13.861 0 0,00 0,00
420401 Novogradnje 4.008 13.861 0 0,00 0,00

401391 Kolesarska cesta po nasipu (Lenart-Trojica) 0 16.186 0 - 0,00
420401 Novogradnje 0 16.186 0 - 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 425.984 297.352 340.000 79,82 114,34

4013100 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 0 0 40.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 40.000 - -
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4013107 Rekonstrukcija ceste Nadbišec (Druzovič) 0 38.460 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 38.460 0 - 0,00

4013109 Modernizacija JP 705-201 Šetarova 29.004 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 29.004 0 0 0,00 -

4013110 Ureditev ceste v naselju Voličina 0 27.004 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 27.004 0 - 0,00

4013115 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 0 0 120.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 120.000 - -

4013117 Ureditev pločnika Hrastovec 0 25.461 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 25.461 0 - 0,00

401331 Sanacija JP 705 141 / Zg. Žerjavci 39 34.608 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 34.608 0 0 0,00 -

401334 Rekonstrukcija vozišča -Ulica pod bregom 24.243 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 24.243 0 0 0,00 -

401335 Odcep Mlakar 15.731 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.731 0 0 0,00 -

401337 Razbremenitev fekalne kanalizacije za naselje Sp. Voličina 42.012 3.163 0 0,00 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 42.012 3.163 0 0,00 0,00
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401343 Obnova mostu v naselju Sp. Voličina 42.523 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 42.523 0 0 0,00 -

401370 Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC - RC Lenart-Avstrija 0 549 0 - 0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 549 0 - 0,00

401372 Rekonstrukcija JP 705 891/Cmureška c. 24 828 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 828 0 0 0,00 -

401373 Rekonstrukcija JP 705 592 in 705 593/Sp. Žerjavci 29 in 31 24.771 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 24.771 0 0 0,00 -

401374 Rekonstrukcija JP 703 101 /Sp. Voličina - Zavrh 12.593 7.360 0 0,00 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.593 7.360 0 0,00 0,00

401375 Rekonstrukcija JP 705 333 / Selce 70 23.908 15.788 0 0,00 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 23.908 15.788 0 0,00 0,00

401376 Rekonstrukcija JP 703 112/ Sp. Voličina 111 e 15.314 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.314 0 0 0,00 -

401377 Rekonstrukcija JP 703 111 / Sp. Voličina - povezava mimo HŠ 112 5.440 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.440 0 0 0,00 -

401380 Ureditev parkirišča (Voličina) 14.823 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.823 0 0 0,00 -
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401381 Rekonsrukcija ceste Hrastovec - Voličina 111.710 172.850 140.000 125,32 81,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 111.710 172.850 140.000 125,32 81,00

401387 Novogradnja pločnika v naselju Voličina 4.046 0 0 0,00 -
420401 Novogradnje 4.046 0 0 0,00 -

401388 Rekonstrukcija odcepa Šilec ( Zg. Voličina) 5.559 6.716 0 0,00 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.559 6.716 0 0,00 0,00

401389 Rekonstrukcija odcepa ceste (pošta Voličina) 18.872 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.872 0 0 0,00 -

401399 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 0 0 40.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 40.000 - -

13029003 Urejanje cestnega prometa 25.221 1.409.987 126.000 499,58 8,94

401304 Vzdrževanje avtob. postaje Lenart 235 0 1.000 425,64 -
40250305 Tekoče vzdrž. avtobusne postaje Lenart 235 0 1.000 425,64 -

401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 11.085 6.082 8.000 72,17 131,54
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.085 6.082 8.000 72,17 131,54

401345 Celostna prometna strategija 9.272 0 0 0,00 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.272 0 0 0,00 -

401395 Avtobusna postaja Dolge njive 4.629 0 0 0,00 -
420401 Novogradnje 4.629 0 0 0,00 -
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401396 Ureditev središča mesta Lenart - Ureditve državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju mesta Lenart 0 1.403.905 105.000 - 7,48
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 1.403.905 105.000 - 7,48

401397 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 0 0 12.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 12.000 - -

13029004 Cestna razsvetljava 129.334 166.985 142.000 109,79 85,04

401302 Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne energije 95.100 126.538 102.000 107,26 80,61
40220001 Električna energija - JR 69.595 68.187 72.000 103,46 105,59
40250301 Tekoče vzdrževanje JR 25.505 58.351 30.000 117,63 51,41

401351 Investicijsko vzdrževanje JR 34.234 40.447 40.000 116,84 98,89
42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - JR 34.234 40.447 40.000 116,84 98,89

1306 Telekomunikacije in pošta 11.028 0 55.000 498,74 -

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije 11.028 0 55.000 498,74 -

4013111 Širitev optič.omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 0 0 30.000 - -
420401 Novogradnje 0 0 30.000 - -

4013112 Širitev optič.omrežja / KS Voličina 0 0 25.000 - -
420401 Novogradnje 0 0 25.000 - -

401330 Širitev širokopasovnih omrežij 11.028 0 0 0,00 -
402099 Drugi splošni material in storitve 11.028 0 0 0,00 -

14 GOSPODARSTVO 431.605 328.769 80.952 18,76 24,62

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 431.605 328.769 80.952 18,76 24,62
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 431.605 328.769 80.952 18,76 24,62

401402 Zasaditev obrežja jezera Radehova 0 1.845 0 - 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 1.845 0 - 0,00

401404 Razvoj turizma 3.390 10.144 2.000 59,00 19,72
402099 Drugi splošni material in storitve 3.390 10.144 2.000 59,00 19,72

401416 Vzdrževanje tematskih poti 1.609 330 1.000 62,16 303,03
402099 Drugi splošni material in storitve 1.609 330 1.000 62,16 303,03

401426 Članarina LAS OVTAR 7.824 0 8.246 105,39 -
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.824 0 8.246 105,39 -

401427 Čezmejno sodelovanje SI - HR 366.104 57.568 0 0,00 0,00
402999 Drugi operativni odhodki 49.380 57.568 0 0,00 0,00
420204 Nakup drugega pohištva 17.398 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 299.327 0 0 0,00 -

401428 Čezmejno sodelovanje SI - HU 21.155 97.794 7.500 35,45 7,67
402099 Drugi splošni material in storitve 9.346 4.714 7.500 80,24 159,11
402999 Drugi operativni odhodki 11.808 13.933 0 0,00 0,00
420204 Nakup drugega pohištva 0 2.560 0 - 0,00
420401 Novogradnje 0 76.587 0 - 0,00

401430 Vzdrževanje Štupičeva vile Zavrh 31.082 143.258 12.000 38,61 8,38
40209920 Režijski stroški Maistrove vile 0 963 12.000 - 1.246,58
40209921 Splošni stroški in material za vzdrževanje 31.082 142.295 0 0,00 0,00
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401433 Cimprača - Zavrh 41 441 11.830 10.000 2.268,60 84,53
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 441 11.830 10.000 2.268,60 84,53

401436 Projekt CITY COOPERATION SI-AT 0 6.000 0 - 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 6.000 0 - 0,00

401437 Rupert 0 0 40.206 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 40.206 - -

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 338.614 159.895 3.690.539 1.089,90 2.308,10

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 338.614 159.895 3.690.539 1.089,90 2.308,10

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.373 2.188 2.500 105,35 114,26

401504 Zbiranje odpadkov 2.373 2.188 2.500 105,35 114,26
40229902 Odvoz smeti iz javnih mest 2.373 2.188 2.500 105,35 114,26

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 336.241 157.707 3.688.039 1.096,84 2.338,53

401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav 21.276 21.618 24.100 113,27 111,48
40220002 El. energija ČN 5.730 5.994 6.500 113,44 108,44
40220301 Voda in komunalne storitve za ČN 509 579 600 117,97 103,63
40250303 Redno vzdrž. in upravljanje ČN 15.038 15.045 17.000 113,05 112,99

401503 Vzdrževanje kanalizacije 25.219 35.982 52.000 206,19 144,52
40250302 Redno vzdrž. kanalizacije 562 1.542 2.000 356,01 129,71
40250304 Tekoče vzdrž.  kanalizacije - manjša popravila 24.657 34.440 50.000 202,78 145,18

401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 5.500 7.000 7.000 127,27 100,00
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.500 7.000 7.000 127,27 100,00
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401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda 10.899 10.591 11.400 104,60 107,64
402000 Pisarniški material in storitve 2.867 1.973 2.500 87,19 126,72
402003 Založniške in tiskarske storitve 1.426 1.394 1.400 98,21 100,45
402206 Poštnina in kurirske storitve 6.606 7.224 7.500 113,53 103,82

401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 9.304 38.654 3.313.539 35.616,05 8.572,31
402006 Stroški oglaševalskih storitev 0 0 6.769 - -
420401 Novogradnje 9.304 38.654 3.262.285 35.065,13 8.439,71
420802 Investicijski inženiring 0 0 44.486 - -

401511 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici 259.305 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 257.942 0 0 0,00 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.363 0 0 0,00 -

401514 Razbremenitev kanalizacije in ured. infrastrukt. v naselju Močna 0 0 90.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 90.000 - -

401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 4.738 0 80.000 1.688,35 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.738 0 80.000 1.688,35 -

401519 Ureditev komunalne infrast. Sp. Voličina 78-80a 0 16.803 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 16.803 0 - 0,00

401520 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 0 0 110.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 110.000 - -
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401521 Ureditev kom.opreme v naselju Voličina 0 27.059 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 27.059 0 - 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 493.576 639.881 386.876 78,38 60,46

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 28.905 50.018 76.150 263,45 152,25

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.004 6.134 6.150 306,82 100,26

411645 Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov in naprav 2.004 6.134 6.150 306,82 100,26
402099 Drugi splošni material in storitve 2.004 6.134 6.150 306,82 100,26

16029003 Prostorsko načrtovanje 26.901 43.883 70.000 260,21 159,51

401627 Hidrološka študija za OPN 25.620 0 0 0,00 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 25.620 0 0 0,00 -

401646 Sredstva za izdelavo projektov 1.220 0 0 0,00 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.220 0 0 0,00 -

401654 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 61 43.883 50.000 81.967,21 113,94
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 61 43.883 50.000 81.967,21 113,94

401661 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 0 0 20.000 - -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 20.000 - -

1603 Komunalna dejavnost 349.064 215.228 269.376 77,17 125,16

16039001 Oskrba z vodo 188.894 117.050 110.000 58,23 93,98

401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema 141.448 91.024 80.000 56,56 87,89
40209900 manjša popravila na obstoječi vodovodni mreži 17.886 8.183 20.000 111,82 244,40
40229900 Izgradnja sekundarnih vodov 123.562 82.841 60.000 48,56 72,43
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401642 Izgradnja povezovalnega vodov. - naselje Šetarova 22.942 7.808 0 0,00 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 22.942 7.808 0 0,00 0,00

401647 Sanacija vodovoda JP705 162/Zg. Porčič, Kramberger - Katan 0 18.218 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 18.218 0 - 0,00

401656 Izgradnja vodovoda Zg. Porčič od št. 36-41 24.504 0 0 0,00 -
420401 Novogradnje 24.504 0 0 0,00 -

401663 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 0 0 30.000 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 30.000 - -

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 85.263 38.078 49.000 57,47 128,68

401651 Tlakovanje pokopališča Voličina 43.871 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 43.871 0 0 0,00 -

4116137 Pokopališka dejavnost Voličina 16.608 13.667 15.000 90,32 109,75
40209911 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Voličina 16.608 13.667 15.000 90,32 109,75

4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart 20.581 24.412 26.000 126,33 106,51
40209909 Plačilo žarnih niš in okvirjev (pog.) 1.642 6.741 6.000 365,41 89,01
40209910 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Lenart 18.939 17.671 20.000 105,60 113,18

4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart 4.203 0 8.000 190,34 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.203 0 8.000 190,34 -
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16039003 Objekti za rekreacijo 61.703 46.048 47.360 76,75 102,85

401658 Ureditev pešpoti / OŠ Lenart - Polena 21.849 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 21.849 0 0 0,00 -

401659 Nakup igral za park Lenart 6.556 0 0 0,00 -
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 6.556 0 0 0,00 -

411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS 33.298 46.048 47.360 142,23 102,85
40209902 Vzdrževanje in ureditev javnih površin 26.412 37.739 38.000 143,88 100,69
40220302 Voda in kom. storitve za javne površine 1.953 1.684 1.860 95,26 110,48
40230101 Vzdrž. in popravila komunalnih strojev 1.948 1.916 2.000 102,67 104,38
402902 Plačilo po podjemnih pogodbah 2.693 4.321 4.500 167,07 104,14
42029901 Nakup opreme za čiščenje 293 388 1.000 341,53 257,86

16039004 Praznično urejanje naselij 12.539 12.457 12.540 100,01 100,67

401610 Božično novoletna okrasitev centrov 12.539 12.457 12.540 100,01 100,67
402999 Drugi operativni odhodki 12.539 12.457 12.540 100,01 100,67

16039005 Druge komunalne dejavnosti 664 1.594 50.476 7.602,95 3.167,00

401649 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 0 901 49.776 - 5.525,94
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 901 49.776 - 5.525,94

4116139 Vzdrževanje tržnice 664 693 700 105,44 101,00
402099 Drugi splošni material in storitve 664 693 700 105,44 101,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 23.036 27.832 27.850 120,90 100,07

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 23.036 27.832 27.850 120,90 100,07
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401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine 23.036 27.832 27.850 120,90 100,07
40229908 Upravljanje stanovanj 23.036 27.832 27.850 120,90 100,07

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 92.570 346.804 13.500 14,58 3,89

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 43.061 315.475 3.500 8,13 1,11

401662 Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. 0 0 3.500 - -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 3.500 - -

411662 Širitev poslovno - industrijske cone 43.061 315.475 0 0,00 0,00
402999 Drugi operativni odhodki 1.830 0 0 0,00 -
420401 Novogradnje 41.231 315.475 0 0,00 0,00

16069002 Nakup zemljišč 49.509 31.330 10.000 20,20 31,92

401605 Odkupi zemljišč 49.509 31.330 10.000 20,20 31,92
420600 Nakup zemljišč 49.509 31.330 10.000 20,20 31,92

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 88.755 100.242 624.636 703,78 623,13

1702 Primarno zdravstvo 6.083 32.889 556.636 9.150,80 1.692,48

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 6.083 32.889 556.636 9.150,80 1.692,48

401706 Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart 5.051 32.035 556.636 11.020,74 1.737,60
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.051 32.035 556.636 11.020,74 1.737,60

401709 Nabava defibrilatorja 1.032 0 0 0,00 -
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 1.032 0 0 0,00 -

401710 Investicijsko vzdrževanje ZD Lenart 0 854 0 - 0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 854 0 - 0,00
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 82.672 67.353 68.000 82,25 100,96

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 74.582 56.587 57.000 76,43 100,73

401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 74.582 56.587 57.000 76,43 100,73
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 74.582 56.587 57.000 76,43 100,73

17079002 Mrliško ogledna služba 8.090 10.766 11.000 135,97 102,17

401701 Mrliško pregledna služba 8.090 10.766 11.000 135,97 102,17
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.090 10.766 11.000 135,97 102,17

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 530.152 421.146 400.560 75,56 95,11

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 33.209 0 - 0,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 33.209 0 - 0,00

401877 Ureditev spominskega obeležja v parku 0 5.209 0 - 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 5.209 0 - 0,00

401887 Sofinanciranje obnove fasade Župnija Lenart 0 28.000 0 - 0,00
420501 Obnove 0 28.000 0 - 0,00

1803 Programi v kulturi 193.516 188.668 200.874 103,80 106,47

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 93.804 99.284 112.320 119,74 113,13

401812 Knjižnica Lenart - plače 67.159 71.809 84.845 126,34 118,15
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 55.200 58.953 69.573 126,04 118,01
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 11.959 12.856 15.272 127,71 118,79

401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški 11.529 12.359 12.359 107,20 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 11.529 12.359 12.359 107,20 100,00
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401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig 15.116 15.116 15.116 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 15.116 15.116 15.116 100,00 100,00

18039003 Ljubiteljska kultura 21.786 21.910 21.910 100,57 100,00

401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis) 16.686 16.810 16.810 100,74 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.686 16.810 16.810 100,74 100,00

401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje 5.100 5.100 5.100 100,00 100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade 5.100 5.100 5.100 100,00 100,00

18039005 Drugi programi v kulturi 77.926 67.474 66.644 85,52 98,77

401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 28.225 20.816 20.000 70,86 96,08
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 28.225 20.816 20.000 70,86 96,08

401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela 8.259 3.011 2.000 24,22 66,42
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.259 3.011 2.000 24,22 66,42

401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart 14.024 18.042 18.240 130,06 101,10
402099 Drugi splošni material in storitve 1.588 6.267 6.270 394,81 100,05
402200 Električna energija 3.344 3.751 3.760 112,43 100,23
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.268 4.125 4.200 98,40 101,82
402204 Odvoz smeti 269 269 300 111,36 111,36
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 465 603 610 131,15 101,09
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 4.089 3.026 3.100 75,82 102,45

401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG 19.188 25.605 26.404 137,60 103,12
402001 Čistilni material in storitve 5.019 5.230 5.800 115,56 110,90



Datum 28.01.2019
Predlog proračuna 2019 - posebni del / prva obravnava Stran 27

ZR 2017 REAL. 2018 PREDLOG
2019

Indeks 3:1

1 2 3 4
Opis

Indeks 3:2

5

v EUR

402200 Električna energija 2.048 2.856 2.860 139,66 100,14
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.087 8.463 8.470 119,52 100,09
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 852 702 920 107,96 131,07
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.382 8.354 8.354 604,32 100,00
42080401 Projek.dok. za čajnico CSG 2.800 0 0 0,00 -

401873 Ureditev kulturnega doma v Voličini 8.229 0 0 0,00 -
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.229 0 0 0,00 -

1804 Podpora posebnim skupinam 9.981 10.000 10.000 100,19 100,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 9.981 10.000 10.000 100,19 100,00

401872 Sofinanciranje programov - ostala društva 9.981 10.000 10.000 100,19 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.981 10.000 10.000 100,19 100,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 326.656 189.267 189.686 58,07 100,22

18059001 Programi športa 326.656 188.818 186.686 57,15 98,87

401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart 13.059 16.199 18.986 145,39 117,20
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 13.059 16.199 18.986 145,39 117,20

401804 Sofinanciranje programov športa (razpis) 29.060 29.060 29.060 100,00 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 29.060 29.060 29.060 100,00 100,00

401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah 1.814 5.349 3.500 192,97 65,44
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.814 5.349 3.500 192,97 65,44

401806 Vzdrževanje  Polene 22.764 25.316 20.000 87,86 79,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 22.764 25.316 20.000 87,86 79,00
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401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje) 8.876 8.774 9.000 101,39 102,57
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.876 8.774 9.000 101,39 102,57

401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart 7.885 7.971 8.500 107,80 106,64
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.885 7.971 8.500 107,80 106,64

401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice 5.810 5.810 5.810 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.810 5.810 5.810 100,00 100,00

401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina 5.230 5.230 5.230 100,00 100,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 5.230 5.230 5.230 100,00 100,00

401874 Projektna dokumentacija za športne objekte ŠRC Polena 0 0 5.000 - -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 5.000 - -

401875 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo -  ŠRC Polena 230.676 0 0 0,00 -
402099 Drugi splošni material in storitve 230.676 0 0 0,00 -

401878 Preplastitev asfaltnega igrišča v Voličini z umetno maso 0 32.707 0 - 0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 32.707 0 - 0,00

401879 Rekonstrukcija balinišča Voličina 1.482 0 0 0,00 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.482 0 0 0,00 -

401882 Ureditev strelišča za zračno puško v zaklonišču OŠ Lenart 0 5.631 0 - 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 5.631 0 - 0,00
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401883 Tepih za športno dvorano OŠ Lenart 0 0 18.000 - -
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0 0 18.000 - -

401884 Ureditev sanitarij in slačilnic ob športnem igrišču Selce 0 30.515 0 - 0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 30.515 0 - 0,00

401885 Oprema za gimnastično dvorano OŠ Lenart 0 2.458 0 - 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 2.458 0 - 0,00

401886 Reflektorji za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni 0 13.066 24.600 - 188,27
420401 Novogradnje 0 13.066 24.600 - 188,27

401888 Preplastitev športnega igrišča z umetno maso v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu 0 732 35.000 - 4.781,42
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 732 35.000 - 4.781,42

401889 Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina 0 0 4.000 - -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 4.000 - -

18059002 Programi za mladino 0 449 3.000 - 667,99

401881 Mladinski svet 0 449 3.000 - 667,99
402099 Drugi splošni material in storitve 0 449 3.000 - 667,99

19 IZOBRAŽEVANJE 1.750.698 1.855.145 1.915.854 109,43 103,27

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.355.038 1.482.588 1.503.423 110,95 101,41

19029001 Vrtci 1.355.038 1.482.588 1.503.423 110,95 101,41

401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene 802.602 830.198 848.792 105,76 102,24
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 802.602 830.198 848.792 105,76 102,24



Datum 28.01.2019
Predlog proračuna 2019 - posebni del / prva obravnava Stran 30

ZR 2017 REAL. 2018 PREDLOG
2019

Indeks 3:1

1 2 3 4
Opis

Indeks 3:2

5

v EUR

401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene 206.346 214.546 217.379 105,35 101,32
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 206.346 214.546 217.379 105,35 101,32

401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart 3.895 17.571 10.100 259,30 57,48
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.895 17.571 10.100 259,30 57,48

401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina 1.000 1.000 4.152 415,20 415,20
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000 1.000 4.152 415,20 415,20

401905 Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev 119.785 119.017 120.000 100,18 100,83
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 119.785 119.017 120.000 100,18 100,83

401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema 221.410 300.256 303.000 136,85 100,91
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 221.410 300.256 303.000 136,85 100,91

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 235.388 211.739 251.431 106,82 118,75

19039001 Osnovno šolstvo 234.332 209.867 246.431 105,16 117,42

401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart 95.247 95.247 95.247 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 95.247 95.247 95.247 100,00 100,00

401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina 50.720 50.720 62.720 123,66 123,66
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 50.720 50.720 62.720 123,66 123,66

401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart 836 836 836 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 836 836 836 100,00 100,00
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401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina 836 836 836 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 836 836 836 100,00 100,00

401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart 3.012 3.012 3.012 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.012 3.012 3.012 100,00 100,00

401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina 3.012 3.012 3.012 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.012 3.012 3.012 100,00 100,00

401913 Drugi tuji jezik - OŠ Lenart 1.672 1.672 0 0,00 0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.672 1.672 0 0,00 0,00

401915 Tekomovanje učencev v znanju - OŠ Lenart 1.634 1.634 1.634 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.634 1.634 1.634 100,00 100,00

401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina 1.634 1.634 1.634 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.634 1.634 1.634 100,00 100,00

401921 Računalniško opremljanje učilnic -  OŠ Lenart 500 500 500 100,00 100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 500 500 500 100,00 100,00

401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina 500 500 500 100,00 100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 500 500 500 100,00 100,00

401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart 21.933 14.289 31.000 141,34 216,95
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.933 14.289 31.000 141,34 216,95
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401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina 30.000 15.000 14.500 48,33 96,67
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 15.000 14.500 48,33 96,67

401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI 16.995 17.175 17.200 101,20 100,15
402504 Zavarovalne premije za objekte 16.995 17.175 17.200 101,20 100,15

401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart 1.900 1.900 1.900 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.900 1.900 1.900 100,00 100,00

401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina 1.900 1.900 1.900 100,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.900 1.900 1.900 100,00 100,00

401946 Sofinanciranje Zbornika (OŠ Voličina) 2.000 0 0 0,00 -
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000 0 0 0,00 -

401950 Rekonstrukcija k OŠ Lenart 0 0 10.000 - -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 10.000 - -

19039002 Glasbeno šolstvo 1.056 1.873 5.000 473,44 266,98

401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole 1.056 1.873 5.000 473,44 266,98
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.056 1.873 5.000 473,44 266,98

1906 Pomoči šolajočim 160.272 160.817 161.000 100,45 100,11

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 160.272 160.817 161.000 100,45 100,11

401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo 137.479 137.939 138.000 100,38 100,04
411900 Regresiranje prevozov v šolo 137.479 137.939 138.000 100,38 100,04
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401926 Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami 22.793 22.879 23.000 100,91 100,53
411900 Regresiranje prevozov v šolo 22.793 22.879 23.000 100,91 100,53

20 SOCIALNO VARSTVO 464.147 409.980 445.292 95,94 108,61

2002 Varstvo otrok in družine 11.534 10.052 10.000 86,70 99,49

20029001 Drugi programi v pomoč družini 11.534 10.052 10.000 86,70 99,49

402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 11.534 10.052 10.000 86,70 99,49
411103 Darilo ob rojstvu otroka 11.534 10.052 10.000 86,70 99,49

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 452.613 399.928 435.292 96,17 108,84

20049001 Centri za socialno delo 6.722 6.209 7.012 104,32 112,94

402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 2.600 2.912 2.912 112,00 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.600 2.912 2.912 112,00 100,00

402020 Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni center za mlade, varna hiša) 3.000 3.000 3.600 120,00 120,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.000 3.000 3.600 120,00 120,00

402023 Delo v splošno korist 1.122 297 500 44,57 168,50
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.122 297 500 44,57 168,50

20049002 Socialno varstvo invalidov 71.346 78.236 80.000 112,13 102,26

402009 Pravica družinskega pomočnika 71.346 78.236 80.000 112,13 102,26
411922 Izplačila družinskemu pomočniku 71.346 78.236 80.000 112,13 102,26

20049003 Socialno varstvo starejših 315.326 261.789 281.753 89,35 107,63

402001 Regresiranje domskega varstva 259.540 205.820 210.000 80,91 102,03
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 259.540 205.820 210.000 80,91 102,03
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402003 Pomoč na domu - CSD Maribor 46.857 55.969 71.753 153,13 128,20
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 46.857 0 0 0,00 -
41330001 Stroški dela,strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 0 55.969 71.753 - 128,20

402006 CSD Lenart -  plače pomoč na domu 5.681 0 0 0,00 -
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.971 0 0 0,00 -
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 710 0 0 0,00 -

402007 CSD Lenart - materialni stroški pomoč na domu 3.248 0 0 0,00 -
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.248 0 0 0,00 -

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 54.192 49.667 62.500 115,33 125,84

402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 700 2.461 2.500 357,00 101,57
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 700 2.461 2.500 357,00 101,57

402008 Subvencije stanovanjskih najemnin 51.951 44.906 50.000 96,24 111,34
411920 Subvencioniranje stanarin 51.951 44.906 50.000 96,24 111,34

402022 Enkratne izredne denarne pomoči 1.540 2.300 10.000 649,35 434,78
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.540 2.300 10.000 649,35 434,78

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.027 4.027 4.027 80,10 99,99

402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart 1.527 1.527 1.527 99,98 99,98
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.527 1.527 1.527 99,98 99,98

402013 Rdeči križ in Karitas 3.500 2.500 2.500 71,43 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.500 2.500 2.500 71,43 100,00
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 438.695 538.502 529.849 120,78 98,39

2201 Servisiranje javnega dolga 438.695 538.502 529.849 120,78 98,39

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 438.695 538.502 529.849 120,78 98,39

402203 Stroški kreditov 1.181 902 5.000 423,28 554,32
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.181 902 5.000 423,28 554,32

402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029 102.922 102.709 102.717 99,80 100,01
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.922 2.709 2.717 92,99 100,29
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00

402212 BKS 51000996/16, 2016-2029 168.692 179.398 166.900 98,94 93,03
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 18.692 16.898 16.900 90,41 100,01
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 150.000 162.500 150.000 100,00 92,31

402213 BKS 51001031/51, 2016-2029 165.899 191.837 177.000 106,69 92,27
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 15.566 14.170 13.000 83,52 91,74
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 150.333 177.667 164.000 109,09 92,31

402214 MGRT C2130-16G300286, 2018-2026 0 11.555 25.834 - 223,58
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0 11.555 25.834 - 223,58

402215 Kredit SID Banka 0 52.102 52.398 - 100,57
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 0 6.004 6.300 - 104,93
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 0 46.098 46.098 - 100,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 51.187 56.248 150.000 293,04 266,68

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 51.187 56.248 50.000 97,68 88,89
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23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 51.187 56.248 50.000 97,68 88,89

402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče 51.187 56.248 50.000 97,68 88,89
409100 Proračunska rezerva 51.187 56.248 50.000 97,68 88,89

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 - -

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 - -

402301 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 - -
409000 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 - -

41 REŽIJSKI OBRAT 156.337 132.501 99.610 63,71 75,18
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 54.281 65.021 99.610 183,51 153,20

0603 Dejavnost občinske uprave 54.281 65.021 99.610 183,51 153,20

06039001 Administracija občinske uprave 54.281 65.021 99.610 183,51 153,20

410601 Plače 54.281 65.021 99.610 183,51 153,20
400000 Osnovne plače 34.066 42.071 60.000 176,13 142,61
400001 Splošni dodatki 5.892 6.487 10.000 169,71 154,16
400100 Regres za letni dopust 2.581 2.736 5.000 193,69 182,78
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.498 2.431 5.000 200,15 205,67
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.454 2.497 4.500 183,37 180,18
400400 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 - -
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.554 4.315 7.500 211,03 173,82
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.621 3.185 5.000 190,75 157,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 24 29 60 249,48 205,34
401300 Prispevek za starševsko varstvo 252 306 550 218,18 179,70
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 337 964 2.000 592,91 207,54
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 102.057 67.480 0 0,00 0,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja 102.057 67.480 0 0,00 0,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 102.057 67.480 0 0,00 0,00

411001 Javna dela 102.057 67.480 0 0,00 0,00
400000 Osnovne plače 54.976 36.015 0 0,00 0,00
400100 Regres za letni dopust 4.688 2.158 0 0,00 0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.203 3.073 0 0,00 0,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.036 2.773 0 0,00 0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.352 3.412 0 0,00 0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.967 2.529 0 0,00 0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 321 204 0 0,00 0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 36 23 0 0,00 0,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo 60 39 0 0,00 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 2.116 1.890 0 0,00 0,00
41330201 Sofinanciranje JD - drugi 20.301 15.364 0 0,00 0,00

50 KRAJEVNA SKUPNOST LENART 13.599 12.826 15.000 110,30 116,95
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.599 12.826 15.000 110,30 116,95

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.599 12.826 15.000 110,30 116,95

06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.599 12.826 15.000 110,30 116,95

500607 Stroški delovanja KS Lenart 13.599 12.826 15.000 110,30 116,95
402009 Izdatki za reprezentanco 263 438 1.000 380,59 228,31
402099 Drugi splošni material in storitve 10.479 0 0 0,00 -
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 2.857 3.132 4.000 140,00 127,70
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 9.255 10.000 - 108,05
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51 KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 11.226 5.669 15.000 133,62 264,62
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.226 5.669 15.000 133,62 264,62

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.226 5.669 15.000 133,62 264,62

06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.226 5.669 15.000 133,62 264,62

510606 Stroški delovanja KS Voličina 11.226 5.669 15.000 133,62 264,62
402009 Izdatki za reprezentanco 338 439 1.000 296,07 227,60
402099 Drugi splošni material in storitve 9.610 0 0 0,00 -
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 1.278 1.729 4.000 312,93 231,33
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 3.500 10.000 - 285,71

7.159.474 8.361.476 10.926.171 152,61 130,67
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Stran 1

Obdobje
Okvirna
vrednost

do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022

1 2 3 4 5 6
Opis

Skupaj

7

v EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 0 0 115.000 0 0 0 115.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav - 0 0 115.000 0 0 0 115.000
OB058-19-0022 Obnova fasade Občinska stavba, Trg osvoboditve 7 115.000,00 0 0 115.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 115.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 115.000 0 0 0 115.000

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH - 0 0 0 70.000 180.000 0 250.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - 0 0 0 70.000 180.000 0 250.000
OB058-19-0017 Nabava gasilskega vozila PGD Voličina 180.000,00 0 0 0 0 180.000 001.01.2022 - 31.12.2022 180.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 0 180.000 0 180.000

OB058-19-0019 Dozidava GD Voličina 70.000,00 0 0 0 70.000 0 001.01.2021 - 31.12.2021 70.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 70.000 0 0 70.000

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350

11029003 Zemljiške operacije - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350
OB058-16-0025 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 469.350,00 28.434 440.916 0 0 0 001.01.2016 - 31.12.2019 469.350
PV01 Transfer iz državnega proračuna - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 1.788.134 618.000 955.000 665.000 160.000 0 4.186.134

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 0 58.000 50.000 0 0 0 108.000
OB058-19-0006 Izdelava projektov za krožišče Voličina IDZ 3.000,00 0 3.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 3.000
PV00 Lastna sredstva - 0 3.000 0 0 0 0 3.000



Datum 25.01.2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 Stran 2

Obdobje
Okvirna
vrednost

do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022

1 2 3 4 5 6
Opis

Skupaj

7

v EUR

OB058-19-0007 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 5.000,00 0 5.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 5.000
PV00 Lastna sredstva - 0 5.000 0 0 0 0 5.000

OB058-19-0010 Kolesarske poti ORP Slov.gorice 100.000,00 0 50.000 50.000 0 0 001.01.2019 - 31.12.2020 100.000
PV00 Lastna sredstva - 0 50.000 50.000 0 0 0 100.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 284.561 340.000 865.000 665.000 160.000 0 2.314.561
OB058-17-0014 Rekonsrukcija ceste Hrastovec - Voličina 624.560,54 284.561 140.000 200.000 0 0 001.01.2017 - 31.12.2020 624.561
PV00 Lastna sredstva - 284.561 140.000 200.000 0 0 0 624.561

OB058-18-0007 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 220.000,00 0 40.000 60.000 60.000 60.000 001.01.2019 - 31.12.2022 220.000
PV00 Lastna sredstva - 0 40.000 60.000 60.000 60.000 0 220.000

OB058-18-0008 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 220.000,00 0 40.000 60.000 60.000 60.000 001.01.2019 - 31.12.2022 220.000
PV00 Lastna sredstva - 0 40.000 60.000 60.000 60.000 0 220.000

OB058-18-0012 Rekonstrukcija LC Hrastovec - Vinička vas 200.000,00 0 0 100.000 100.000 0 001.01.2020 - 31.12.2021 200.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

OB058-19-0008 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 220.000,00 0 120.000 100.000 0 0 001.01.2019 - 31.12.2020 220.000
PV00 Lastna sredstva - 0 120.000 100.000 0 0 0 220.000

OB058-19-0012 Ureditev spreh. poti center Lenart - Ulica ob gozdu 35.000,00 0 0 35.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 35.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 35.000 0 0 0 35.000



Datum 25.01.2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 Stran 3

Obdobje
Okvirna
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7
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OB058-19-0013 Izgradnja pločnika v Selcih ob reg. cesti 180.000,00 0 0 0 180.000 0 001.01.2021 - 31.12.2021 180.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 180.000 0 0 180.000

OB058-19-0015 Izgradnja krožišča Voličina 110.000,00 0 0 110.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 110.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 110.000 0 0 0 110.000

OB058-19-0020 Obnova LC 203 071/320 m Zg. Žejavci - Gasteraj 40.000,00 0 0 40.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 40.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 40.000 0 0 0 40.000

OB058-19-0021 Obnova LC 203 431 / Nadbišec + Gočova 200.000,00 0 0 100.000 100.000 0 001.01.2020 - 31.12.2021 200.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

OB058-19-0024 Obnova LC 203 141/ Zamarkova - Partinje 95.000,00 0 0 0 95.000 0 001.01.2021 - 31.12.2022 95.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 95.000 0 0 95.000

OB058-19-0028 Rekonstrukcija Industrijske ceste 40.000,00 0 0 0 0 40.000 001.01.2022 - 31.12.2022 40.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 0 40.000 0 40.000

OB058-19-0031 Nadaljevanje pločnika ob RC (Radehova) 130.000,00 0 0 60.000 70.000 0 001.01.2020 - 31.12.2021 130.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 60.000 70.000 0 0 130.000

13029003 Urejanje cestnega prometa - 1.423.573 125.000 0 0 0 0 1.548.573
OB058-16-0004 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 25.167,33 17.167 8.000 0 0 0 001.01.2016 - 31.12.2019 25.167
PV00 Lastna sredstva - 17.167 8.000 0 0 0 0 25.167



Datum 25.01.2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 Stran 4
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OB058-17-0035 Ureditev središča mesta Lenart - Ureditve državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenenem nas1.511.405,75 1.406.406 105.000 0 0 0 001.01.2017 - 31.12.2019 1.511.406
PV00 Lastna sredstva - 1.140.122 105.000 0 0 0 0 1.245.122

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 266.284 0 0 0 0 0 266.284

OB058-18-0001 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 12.000,00 0 12.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 12.000
PV00 Lastna sredstva - 0 12.000 0 0 0 0 12.000

13029004 Cestna razsvetljava - 80.000 40.000 40.000 0 0 0 160.000
OB058-16-0044 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR 160.000,00 80.000 40.000 40.000 0 0 001.01.2017 - 31.12.2020 160.000
PV00 Lastna sredstva - 80.000 40.000 40.000 0 0 0 160.000

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije - 0 55.000 0 0 0 0 55.000
OB058-19-0002 Širitev optič.omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 30.000,00 0 30.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 30.000
PV00 Lastna sredstva - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

OB058-19-0003 Širitev optič.omrežja / KS Voličina 25.000,00 0 25.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 25.000
PV00 Lastna sredstva - 0 25.000 0 0 0 0 25.000

14 GOSPODARSTVO - 118.948 47.706 0 30.000 0 0 196.654

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - 118.948 47.706 0 30.000 0 0 196.654
OB058-16-0068 Čezmejno sodelovanje SI - HU 126.448,36 118.948 7.500 0 0 0 001.01.2016 - 31.12.2019 126.448
PV00 Lastna sredstva - 29.816 7.500 0 0 0 0 37.316

PV02 Evropska sredstva - 89.132 0 0 0 0 0 89.132

OB058-18-0023 Rupert 40.205,55 0 40.206 0 0 0 001.01.2018 - 31.12.2019 40.206
PV00 Lastna sredstva - 0 13.841 0 0 0 0 13.841
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PV02 Evropska sredstva - 0 26.364 0 0 0 0 26.364

OB058-19-0018 Vzdrževalna dela Završki stolp - barvanje 30.000,00 0 0 0 30.000 0 001.01.2021 - 31.12.2021 30.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 30.000 0 0 30.000

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - 0 3.593.539 1.779.350 758.379 150.000 0 6.281.268

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - 0 3.593.539 1.779.350 758.379 150.000 0 6.281.268
OB058-14-0014 Rekonstrukcija ČN Voličina 200.000,00 0 0 0 100.000 100.000 001.01.2021 - 31.12.2022 200.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 100.000 100.000 0 200.000

OB058-16-0008 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 5.556.268,11 0 3.313.539 1.679.350 563.379 0 001.01.2019 - 31.12.2021 5.556.268
PV00 Lastna sredstva - 0 112.050 1.092.039 563.379 0 0 1.767.468

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0 480.223 88.097 0 0 0 568.320

PV02 Evropska sredstva - 0 2.721.266 499.214 0 0 0 3.220.480

OB058-16-0043 Razbremenitev kanalizacije v naselju Močna 90.000,00 0 90.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 90.000
PV00 Lastna sredstva - 0 90.000 0 0 0 0 90.000

OB058-17-0026 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 80.000,00 0 80.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 80.000
PV00 Lastna sredstva - 0 80.000 0 0 0 0 80.000

OB058-19-0004 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 160.000,00 0 110.000 50.000 0 0 001.01.2019 - 31.12.2020 160.000
PV00 Lastna sredstva - 0 110.000 50.000 0 0 0 160.000

OB058-19-0023 Obnova kom. infr. ulic v mestu Lenart 150.000,00 0 0 50.000 50.000 50.000 001.01.2020 - 31.12.2022 150.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 50.000 50.000 50.000 0 150.000
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OB058-19-0026 Obnova kom. infr. v Cafovi ulici 45.000,00 0 0 0 45.000 0 001.01.2021 - 31.12.2021 45.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 45.000 0 0 45.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 43.883 153.276 0 50.000 0 0 247.159

16029003 Prostorsko načrtovanje - 43.883 70.000 0 0 0 0 113.883
OB058-17-0001 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 93.883,40 43.883 50.000 0 0 0 001.01.2017 - 31.12.2019 93.883
PV00 Lastna sredstva - 43.883 50.000 0 0 0 0 93.883

OB058-18-0021 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 20.000,00 0 20.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 20.000
PV00 Lastna sredstva - 0 20.000 0 0 0 0 20.000

16039001 Oskrba z vodo - 0 30.000 0 50.000 0 0 80.000
OB058-19-0009 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 30.000,00 0 30.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 30.000
PV00 Lastna sredstva - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

OB058-19-0027 Zamenjava vodovoda Cmureška cesta 50.000,00 0 0 0 50.000 0 001.01.2021 - 31.12.2021 50.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 50.000 0 0 50.000

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 0 49.776 0 0 0 0 49.776
OB058-16-0033 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 49.776,00 0 49.776 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 49.776
PV00 Lastna sredstva - 0 17.136 0 0 0 0 17.136

PV02 Evropska sredstva - 0 32.640 0 0 0 0 32.640

16069001 Urejanje občinskih zemljišč - 0 3.500 0 0 0 0 3.500
OB058-19-0001 Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. 3.500,00 0 3.500 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 3.500
PV00 Lastna sredstva - 0 3.500 0 0 0 0 3.500
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO - 63.364 556.636 0 0 0 0 620.000

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov - 63.364 556.636 0 0 0 0 620.000
OB058-16-0029 Investicijsko vzdrževanja dela ZD Lenart 620.000,00 63.364 556.636 0 0 0 001.01.2017 - 31.12.2019 620.000
PV00 Lastna sredstva - 37.086 382.914 0 0 0 0 420.000

PV02 Evropska sredstva - 26.279 173.721 0 0 0 0 200.000

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE - 13.798 81.600 130.000 140.000 70.000 0 435.398

18029001 Nepremična kulturna dediščina - 0 0 45.000 0 0 0 45.000
OB058-19-0025 Obnova fasade stavbe "stara šola" Voličina 45.000,00 0 0 45.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 45.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 45.000 0 0 0 45.000

18059001 Programi športa - 13.798 81.600 85.000 140.000 70.000 0 390.398
OB058-17-0032 Plezalna stena 30.000,00 0 0 30.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 30.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 30.000 0 0 0 30.000

OB058-18-0005 Tepih za športno dvorano OŠ Lenart 18.000,00 0 18.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 18.000
PV00 Lastna sredstva - 0 18.000 0 0 0 0 18.000

OB058-18-0020 Reflektorji za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni 37.666,32 13.066 24.600 0 0 0 001.01.2018 - 31.12.2019 37.666
PV00 Lastna sredstva - 13.066 24.600 0 0 0 0 37.666

OB058-18-0022 Preplastitev športnega igrišča z umetno maso v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu35.732,00 732 35.000 0 0 0 001.10.2018 - 31.12.2019 35.732
PV00 Lastna sredstva - 732 25.000 0 0 0 0 25.732

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0 10.000 0 0 0 0 10.000



Datum 25.01.2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 Stran 8

Obdobje
Okvirna
vrednost

do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022

1 2 3 4 5 6
Opis

Skupaj

7

v EUR

OB058-19-0005 Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina 4.000,00 0 4.000 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 4.000
PV00 Lastna sredstva - 0 4.000 0 0 0 0 4.000

OB058-19-0011 Izgradnja slačilnic ŠP Voličina 140.000,00 0 0 0 70.000 70.000 001.01.2021 - 31.12.2022 140.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 70.000 70.000 0 140.000

OB058-19-0016 Preplastitev igrišča pri OŠ Lenart z umetno maso 35.000,00 0 0 35.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 35.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 35.000 0 0 0 35.000

OB058-19-0029 Pokritje balinišča ŠRC Polena 50.000,00 0 0 0 50.000 0 001.01.2021 - 31.12.2021 50.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 50.000 0 0 50.000

OB058-19-0030 Ureditev večnam. prostora(fitnes) v KD Selce 40.000,00 0 0 20.000 20.000 0 001.01.2020 - 31.12.2021 40.000
PV00 Lastna sredstva - 0 0 20.000 20.000 0 0 40.000

19 IZOBRAŽEVANJE - 0 10.000 0 250.000 400.000 0 660.000

19039001 Osnovno šolstvo - 0 10.000 0 250.000 400.000 0 660.000
OB058-17-0031 Rekonstrukcija k OŠ Lenart 660.000,00 0 10.000 0 250.000 400.000 001.01.2019 - 31.12.2022 660.000
PV00 Lastna sredstva - 0 10.000 0 250.000 400.000 0 660.000

2.056.562 5.501.672 2.979.350 1.963.379 960.000 0 13.460.963
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Na podlagi  43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12), podaja Župan Občine Lenart naslednji 
predlog: 
 
VELJAVNI KADROVSKI NAČRT  OBČINE LENART ZA LETO  2019 

  

Dejansko 
stanje 

zaposlenosti 
na dan      
23. 12. 
2018 

Dovoljeno 
število 

zaposlenih na 
dan 31. 

december iz 
kadrovskega 

načrta za 
tekoče leto 

2019 

Predlog dovoljenega 
števila zaposlenih na 

dan 31. december 
prvega naslednjega 
proračunskega leta 

(2020)  

Predlog  
dovoljenega  

števila  
zaposlenih na  

dan 31.  
december  
drugega  

naslednjega  
proračunskega  

leta (2021)  

I. FUNKCINARJI 1 1 1 1 

II. ZAPOSLENI 
ZA DOLOČEN 

ČAS 
0 2* 2* 2* 

III. ZAPOSLENI 
ZA NEDOLOČEN 

ČAS 
(Občinska uprava + 

Režijski obrat) 

16(13+3) 16(13+3) 16(13+3) 16(13+3) 

IV. PRIPRAVNIKI 0 0 0 0 

SKUPAJ 17 19 19 19 

 
 
Obrazložitev dopolnitve: 
  
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s 
kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih 
uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe 
v številu javnih uslužbencih za obdobje dveh let.  
 
Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob 
pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Kadrovski 
načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi 
proračuna.  
 
Skladno s pravilnikom o vsebini in  postopih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se  s 
kadrovskim načrtom prikaže stanje zaposlenosti po delovnih mestih za nedoločen čas, predvidene 
zaposlitve z določen čas ter število pripravnikov.  
 
Zadnji kadrovski načrt je bil obravnavan v sklopu obravnave proračuna za leto 2018. Kadrovski načrt 
za leto 2019 tako dovoljuje zaposlitev 1 funkcionarja (Župan), dovoljeno število zaposlenih v 



Občinski upravi je 13, podobno kot je bilo v preteklih letih. Ob tem so trije zaposleni za nedoločen čas 
v Režijskem obratu občine Lenart.  
 
Pri zaposlenih v Režijskem obratu se predlaga sprememba za dodatni dve zaposlitvi za  dovoljen 
zaposlitve za določen čas. Občina Lenart je namreč sled nizke stopnje nezaposlenosti v tem letu ostala 
brez odobrenih programov javnih del. Tudi v letu 2018 nismo uspeli pridobiti dovolj kandidatov za 
vse programe javnih del, ki so nam bili odobreni. V režijskem obratu bomo iskali tehnični kader, 
kandidate, ki bodo opravljali tehnična opravila na terenu (košnja, zimsko vzdrževanje, obrezovanje, 
druga vzdrževalna dela,…). V okviru sedanjih zaposlenih namreč ni mogoče vzdrževati standarda 
izvajanja del režijskega obrata, saj smo doslej vsako leto imeli vsaj 4 zaposlene preko javnih del. Z 
zaposlitvijo  za določen čas bomo skušali reorganizirati delo tako da bo mogoče izvesti vsa dela, kot 
doslej. Prilagamo tudi sklep o zavrnitvi financiranja programa javnih del za Občino Lenart v 
letu 2019. 
 
 
 
 
 

mag. Janez Kramberger dr. vet. med. 
               župan 
 

  



 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LENART  

 
V LETU 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Januar 2019 
 



 
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 16. Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 
8/11 in 31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na 2. redni seji, dne 07.02.2019, sprejel  
 
 

SKLEP  
o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart  

 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 
2019. 
 

2. člen 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart za leto 2019 vsebuje načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
(razdeljeno po skupinah: zemljišča, stanovanja). 

3. člen 

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Lenart za leto 2019 se načrtuje v 
vrednosti 10.000 eurov razpoložljivih proračunskih sredstev in vključuje nepremične v prilogi 
1. 

 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart za leto 2019 se načrtuje v 
orientacijski vrednosti 100.000 eurov (predvidena vrednost v proračunu) in vključuje 
prihodke od prodaje zemljišč, navedenih v prilogi 2, v višini 100.000. 

 

4. člen 

Prilogi iz prejšnjega člena tega sklepa sta sestavni del tega sklepa.  

 

5. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2019. 

Št. 410-17/2018 
Lenart, dne 07.02.2019 
 

Župan 
             Občine Lenart 
      mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.,l.r. 
 



 
 

PRILOGA 1  
 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 

 
Št. 

 
Parc. štev. – okvirna 

lokacija 

 
k.o. 

 
Površina 
/m2 (okvirna 

velikost) 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
kupnina   

Ekonomska 
utemeljenost 

 
 
 

1. 

za ureditev lastn. stanja 
cest: 
84/3 
573/1,  
590/5,  
591/15, 591/6, 583,  
in druge parcele, preko 
katerih potekajo 
kategorizirane lokalne 
ceste oziroma javne poti 

 
 

Močna 
 

Zavrh 
Lenart v 

Slov. 
goricah 

 

 
 
 
 

 
 
 

zemljišče 

 
 
 

2 – 4 €/m2 

Nakup 
nepremičnin, 
preko katerih 
potekajo 
kategorizirane 
občinske ceste. 

 
2. 

 
 
ZN – Lenart-zahodno od 
Partizanske: 8/3, 10, 11, 
12, 194, 195, 197, 867/1, 
868, 869  

 
 
 
 

Lenart v  
Slov. 

goricah 

 
 
 
 

cca  50.000 

 
 
 
 

zemljišče 

 
 
 
 
po cenitveni 
vrednosti 

Pridobitev 
zemljišča 
območja 
veljavnega 
OPPN za 
morebitno 
komunalno 
zaokrožitev 
parcel  

 
3. 
 

ureditev pločnika v 
Radehovi: 
Del parc.št.: 402, 403/1, 
409  
 
Del parc. št.:: 
158, 157/7, 161, 167/1, 
168/2, 172/5, 172/6, 174/1, 
176/7, 176/8, 176/9, 192/2, 
192/11, 192/10, 192/1, 
193/1, 193/3, 196, 199/5, 
215/2, 215/1, 221, 222, 
227, 228, 235, 236/1, 
239/1, 241, 244/1, 244/2, 
41/2, 42, 47/2, 49/4, 
49/5,48/2, 52, 71/3, 71/1 
Del parc. št.: 
755, 756, 937, 938, 939, 
940, 941, 942, 943, 944, 
945, 946, 947, 949, 950, 
952, 953, 954, 955, 958, 

 
 
 

Radehova 
 
 
 
 

Radehova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lenart v 
Slov. 
goricah 

 
 

 
 
 
 

zemljišče 

 
 
 
 
po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
predmetnih 
zemljišč je 
planiran zgolj v 
primeru, če bi 
država pristopila 
k uresničevanju 
izdelanega 
projekta obnove 
državne ceste, 
katerega del je 
tudi gradnja 
pločnika.  



959, 960, 961, 964, 965, 
966, 967, 968, 970, 971, 
977 

 
 

 
4. 

območje ob vpadnici iz 
smeri Gornje Radgone v 
Lenart-58/3 

 
 

Lenart v 
Slov. 

goricah 

 
 

cca 7000 

 
 

zemljišče po cenitveni 
vrednosti 

Ob morebitni 
prodaji 
solastnikov – 
ureditev 
zemljišča ob 
vpadnici. 

 
5. Območje ob avtobusni 

postaji 293/4 

 
Lenart v 

Slov. 
goricah 

 
 

1554 

 
zemljišče po cenitveni 

vrednosti 

Nakup 
nepremičnin pod 
prometnimi 
površinami. 

 
6. 

Rekonstrukcija ceste in 
ureditev pločnika skozi 
naselje Radehova, 
del naslednjih par. št.: 
192/20, 193/5, 192/22 

 
 
 

Radehova 
 

 

 
 
 

     442 
 

 
 

 
 
 

zemljišče po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
preostanka dela 
zemljišč, 
potrebnih za 
celovito ureditev 
naselja 
Radehova – 
drugi izvoz na 
državno cesto. 

 
7. 

Ureditev lastninskega 
stanja Agrarna skupnost 
Lormanje 
1397/2, 1398, 1404, 163/1, 
163/3, 163/4, 373, 44/1, 
44/2,  
44/3 

 
 
 
 
 
 

Zamarkova 

 
 
 
 
 
 

cca 15.000 
 

 
 
 
 
 
 

zemljišče po cenitveni 
vrednosti 

Ureditev 
zemljiškoknjižne
ga stanja z 
dejanskim 
oziroma 
razdružitev 
solastnine, v 
kolikor bo 
izkazan interes 
ostalih 
solastnikov / 
zaokrožitev 
funkcionalnih 
zemljišč. 

 
8. 

727/2, 399/11, 399/13, 
729/4, 729/5, 398/7, 398/9, 
398/11, 398/12398,14, 
398/17, 398/19, 399/16, 
399/18, 728/8, 399/8, 
399/9, 728/10 

 
 

Selce 

 
skupaj 

merijo vse 
parcele  
1593  

 
 

zemljišče cenitev 1,60 
eur/ m² 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

 
9. 

331/10 

 
 

Lenart v 
Slov. 

goricah 

 
 

1086  

 
 

zemljišče po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 



 
10. 

492/4 

 
 

Sp. Voličina 

 
 

28  

 
 

zemljišče 
za cesto 

 
 

po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

 
11. 

191/14 

 
Radehova 

 
4427  

 
zemljišče 

 
po cenitveni 
vrednosti 

 
Nakup stavbnih 
zemljišč. 

 
12. 

99/2 

 
Zg. Žerjavci 

 
9972 

 
zemljišče 

 
po cenitveni 
vrednosti 

Nakup stavbnih 
zemljišč v 
območju NPIC. 

14. 

90, 91/2, 93, *27/1 

 
 

Straže 

 
 

odmera 

 
 

zemljišče za 
cesto 

 
 
po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
nepremičnin, 
preko katerih 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

15. 

610/9, 601/9, 612/4, 
610/10, 612/5 

 
 

Zamarkova 

 
 

1181 

 
 

zemljišče za 
cesto 

 
 
2,82 eur/m2 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

16. 

1021/2, 1022/4 

 
 

Zg. 
Voličina 

 
 

2119 

 
 

zemljišče za 
cesto 

 
 
po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

17. 
301/1, 307/1 

Lenart v 
Slov. 

goricah 

 
17684 

 
zemljišče 

po cenitveni 
vrednosti 

Nakup stavbnih 
zemljišč. 

18. 

951/1 

 
 

Sp. Porčič 

 
 

odmera 

 
 

zemljišče za 
cesto 

 
 
po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

19. 

 

  zemljišče za 
cesto 

po cenitveni 
vrednosti 

Nakup 
nepremičnine, 
preko katere 
poteka 
kategorizirana 
občinska cesta. 

 



Občina načrtuje nakup nepremičnin na območjih novih zazidalnih načrtov za potrebe 
komunalne opreme. Prav tako načrtujemo nakup nepremičnin povsod tam, kjer občani 
izkažejo interes po ureditvi dejanskega lastninskega stanja na lokalnih cestah in drugih 
kategoriziranih javnih poteh. Prav tako predlagamo v program nakupa nepremičnin, ki bodo 
potrebne za obnovo oziroma za nove investicije s področja cestnega programa (pločniki). 
Občina je solastnica nepremičnin na območju Agrarne skupnosti Lormanje, ker so ostali 
solastniki izkazali interes po trajni rešitvi predmetne zadeve, Občina uvršča nepremičnine v 
program prodaje, vendar bo v primeru realizacije dogovorov sklenjena menjalna pogodba, s 
katero bodo ostali solastniki postali lastniki kmetijskih zemljišč na območju Agrarne 
skupnosti, Občina pa funkcionalnih zemljišč, ki so v lasti Agrarne skupnosti, služijo pa kot 
funkcionalna zemljišča pod cesto ali drugo infrastrukturo.  
 



 
 
PRILOGA 2  
 
 
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  

 
a. ZEMLJIŠČA 

Zap. št. 
Ident. oznake 
nepremičnine - parc. 
številke 

k.o. Površina 
v m2 

Orientacijska 
vrednost 

 
Predvidena 
metoda 
razpolaganja 

 
Ekonomska 
utemeljenost 

1.  

245/6 Selce 674 po cenitveni 
vrednosti 

 
 
 
javno 
zbiranje 
ponudb 

Prodaja 
zemljišča v 
naselju – 
primerno za 
individualno 
gradnjo. 

2.  

1051/1  Selce 4222 po cenitveni 
vrednosti 

 
neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Po odmeri ceste  
odprodaja 
kmetijskega dela 
zemljišča, ki ne 
služi komunalni 
infrastrukturi.  

3.  201/6, 201/7, 201/8, 
190/3, 191/3, 192, 193, 
199 

 
Lenart v Slov. 

gor. 20264 

 
po cenitveni 
vrednosti 

 
javno 
zbiranje 
ponudb 

Prodaja zemljišč 
na območju 
veljavnega 
OPPN. 

4.  

712/5, 712/1 

 
 

Lenart v Slov. 
gor. 1920 po cenitveni 

vrednosti 

 
javno 
zbiranje 
ponudb 

Prodaja prostih 
zemljišč, 
namenjenih 
individualni 
stanovanjski 
gradnji. 

5.  1100/11, 911/50,  
911/36,  911/16, 911/61,  
911/58 

Zg. Žerjavci cca 
270.000 

po cenitveni 
vrednosti 

javno 
zbiranje 
ponudb 

Prodaja stavbnih 
zemljišč v 
območju NPIC.  

6.  
 

Ureditev lastninskega 
stanja Agrarna skupnost 
Lormanje 
1397/2, 1398, 1404, 
163/1, 163/3, 163/4, 
373, 44/1, 44/2, 44/3 

Zamarkova 

 
cca 

15.000 
 

po cenitveni 
vrednosti 

 
 
 
pogodba o 
razdružitvi 
solastnine/ne
posredna 
pogodba 

Ureditev 
zemljiškoknjižne
ga stanja z 
dejanskim 
oziroma 
razdružitev 
solastnine, v 
kolikor bo 
izkazan interes 
ostalih 
solastnikov / 



zaokrožitev 
funkcionalnih 
zemljišč. 
 

7.  

699 
695 

 
 
 
 
 
 

Lenart v Slov. 
gor. 

 
10792 
904 

 
 
 
 
 
 
po cenitveni 
vrednosti 

 
 
 
 
 
 
javno 
zbiranje 
ponudb 

Odmera oziroma 
parcelacija 
stavbnih 
zemljišč, 
namenjenih za 
individualno 
stanovanjsko 
gradnjo po 
dopolnitvi 
prostorskega 
načrta na tem 
območju ter 
kasnejša prodaja.  

8.  
63 

 
Lenart v Slov. 

gor. 
240 

po cenitveni 
vrednosti 

javno 
zbiranje 
ponudb 

Prodaja  
stavbnega 
zemljišča. 

9.  

1297/2 

 
 
 

Partinje  11/20-
tin 

 
 
po cenitveni 
vrednosti 

 
postopek 
prodaje 
kmetijskih 
zemljišč 

Prodaja 
kmetijskih 
zemljišč, 
pridobljenih v 
zapuščinskem 
postopku – 
domsko varstvo. 

    10. 

289/2 

 
 

Črmljenšak 
111 - 
del 

 
po cenitveni 
vrednosti 

neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Funkcionalna 
zaokrožitev 
parcele bližnjih 
objektov. 

11. 

672/2 

 
Lenart v Slov. 

goricah 205 

 
po cenitveni 
vrednosti 

neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Funkcionalna 
zaokrožitev 
stanovanjske 
parcele bližnjih 
objektov. 
 

12. 

1198/2 

 
Selce 5434 

 
po cenitveni 
vrednosti 

postopek 
prodaje 
kmetijskih 
zemljišč 

Prodaja 
kmetijskega 
zemljišča. 

13. 
78/10 
 

 
Lenart 

 
odmera 

 

 
po cenitveni 

vrednosti 

neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Prodaja dela 
parc. v ind. coni 
Pik Centrovod 
(za Ino). 

14. 

743/1 

 
 

Sp. Voličina 148 

po cenitveni 
vrednosti 

 
neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Prodaja 
kmetijskega 
zemljišča. 



15. 

713/1,  715/3 

 
 

Lenart odmera 

 
 
po cenitveni 
vrednosti 

javno 
zbiranje 
ponudb 

Funkcionalna 
zaokrožitev 
stanovanjske 
parcele bližnjih 
objektov. 

16. 
1345 

 
Partinje odmera 

po cenitveni 
vrednosti 

javno 
zbiranje 
ponudb 

Prodaja ceste, ki 
ne služi svojemu 
namenu 

17. 

469 

Vinička vas 

odmera 

po cenitveni 
vrednosti 

Neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Prodaja dela 
ceste, ki ne služi 
svojemu namenu. 

18. 

336/1 in 336/2 

Lenart v Slov. 
goricah 460 in 

66 

po cenitveni 
vrednosti 

Neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Prodaja 
stavbnega 
zemljišča. 

19. 
408/6 in 413/25 

Sp. Porčič 485 in 
134 

po cenitveni 
vrednosti 

Menjalna 
pogodba 

Menjava 
stavbnega 
zemljišča. 

20. 

712/2 

Lenart v Slov. 
goricah 296 

po cenitveni 
vrednosti 

Neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Zaokrožitev 
stanovanjske 
parcele bližnjih 
objektov. 

21. 

547/2 

Lenart v Slov. 
goricah 82 

po cenitveni 
vrednosti 

Neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Zaokrožitev 
stanovanjske 
parcele bližnjih 
objektov. 

22. 

1172/1 

 
Sp. Porčič 33 

po cenitveni 
vrednosti 

Neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Zaokrožitev 
stanovanjske 
parcele bližnjih 
objektov. 

23. 

500/4 in 500/7 

 
Šetarova 112 in 

127 

po cenitveni 
vrednosti 

Neposredna 
pogodba po 
javni objavi 
namere 

Prodaja dela 
ceste, ki ne služi 
svojemu namenu. 

 
 
 

b. STANOVANJA 
 

Za
p. 
št. 

Naslov Št. 
stanovan

ja 

Površina 
(m²) 

Orientacijska 
vrednost 

1. Hrastovec 16, Lenart 2 62,34 Po cenitveni 
vrednosti 

2. Sp. Voličina 77, 
Voličina 

1 41,70 Po cenitveni 
vrednosti 

3. Sp. Voličina  77, 
Voličina 

3 42,75 Po cenitveni 
vrednosti 



4. Sp. Voličina 77, 
Voličina 

4 36,29 Po cenitveni 
vrednosti 

5. Sp. Voličina 77, 
Voličina 

2 59,90 Po cenitveni 
vrednosti 

6. Sp. Voličina 81, 
Voličina 

1 41,14 Po cenitveni 
vrednosti 

7. Sp. Voličina 81, 
Voličina 

2 42,01 Po cenitveni 
vrednosti 

8. Sp. Voličina 81, 
Voličina 

1/I 53,50 Po cenitveni 
vrednosti 

9. Sp. Voličina 81, 
Voličina 

4 51,41 Po cenitveni 
vrednosti 

10. Sp. Voličina 82/a 
Voličina 

6 24,10 Po cenitveni 
vrednosti 

11. Selce 10/d, Voličina 8 74,96 Po cenitveni 
vrednosti 

12. Selce 11, Voličina 1 86,18 Po cenitveni 
vrednosti 

13. Selce 11, Voličina 1 84,81 Po cenitveni 
vrednosti 

14. Mariborska c. 1, 
Lenart 

1 54,60 Po cenitveni 
vrednosti 

15. Mariborska c. 1, 
Lenart 

2 32,65 Po cenitveni 
vrednosti 

16. Mariborska c. 1, 
Lenart 

3 19,90 Po cenitveni 
vrednosti 

17. Mariborska c. 10, 
Lenart 

4 48,83 Po cenitveni 
vrednosti 

18. Mariborska c. 10, 
Lenart 

3 31,49 Po cenitveni 
vrednosti 

19. Mariborska c. 10, 
Lenart 

2 43,45 Po cenitveni 
vrednosti 

20. Mariborska c. 10, 
Lenart 

1 32,12 Po cenitveni 
vrednosti 

21. Ptujska c. 13, Lenart 2 16,00 Po cenitveni 
vrednosti 

22. Ptujska c. 27, Lenart 1 91,81 Po cenitveni 
vrednosti 

23. Ptujska c. 46, Lenart 1 
 

42,96 Po cenitveni 
vrednosti 

24. Ptujska c. 46, Lenart 2 36,37 Po cenitveni 
vrednosti 

25. Maistrova ul. 9, 
Lenart 

20 43,15 Po cenitveni 
vrednosti 

26. Cmureška c. 3, 
Lenart 

3 56,33 Po cenitveni 
vrednosti 

27. Gubčeva ul. 2, 
Lenart 

9 39,85 Po cenitveni 
vrednosti 



28. Gubčeva ul. 2, 
Lenart 

14 39,85 Po cenitveni 
vrednosti 

29. Jurovska c. 2, Lenart 5 62,00 Po cenitveni 
vrednosti 

30. Jurovska c. 9, Lenart 5 63,20 Po cenitveni 
vrednosti 

31. Jurovska c. 14/e, 
Lenart 

12 77,42 Po cenitveni 
vrednosti 

32. Nikova ul. 16, 
Lenart 

1 43,85 Po cenitveni 
vrednosti 

33. Partizanska c. 5, 
Lenart 

4 48,31 Po cenitveni 
vrednosti 

34. Partizanska c. 7, 
Lenart 

32 43,14 Po cenitveni 
vrednosti 

35. Partizanska 7, Lenart 22 25,31 Po cenitveni 
vrednosti 

36. Partizanska c. 7, 
Lenart 

5 43,14 Po cenitveni 
vrednosti 

37. Partizanska c. 7, 
Lenart 

30 60,44 Po cenitveni 
vrednosti 

38. Partizanska c. 9, 
Lenart 

18 63,09 Po cenitveni 
vrednosti 

39. Trg osvoboditve 15 
Lenart 

7 37,00 Po cenitveni 
vrednosti 

40. Gubčeva ul. 6, 
Lenart 

6 66,10 Po cenitveni 
vrednosti 

41. Gubčeva ul. 6, 
Lenart 

9 58,05 Po cenitveni 
vrednosti 

42. Gubčeva ul. 6, 
Lenart 

11 43,55 Po cenitveni 
vrednosti 

43. Gubčeva ul. 8, 
Lenart 

8 58,05 Po cenitveni 
vrednosti 

44. Gubčeva ul. 8, 
Lenart 

12 58,05 Po cenitveni 
vrednosti 

45. Gubčeva ul. 8, 
Lenart 

10 42,55 Po cenitveni 
vrednosti 

46. Gubčeva ul. 8, 
Lenart 

16 42,40 Po cenitveni 
vrednosti 

47. Gubčeva ul. 8, 
Lenart 

14 58,05 Po cenitveni 
vrednosti 

48. Gubčeva ul. 6, 
Lenart 

12 60,30 Po cenitveni 
vrednosti 

49. Kraigherjeva ul. 5, 
Lenart 

3 67,62 Po cenitveni 
vrednosti 

 
 
 
 
 



 
*   NEPREMIČNINE SE PRODAJAJO PO VREDNOSTI DOLOČENI S CENITVENIM 
POROČILOM  
Občinski svet Občine Lenart je že v letu 2005 sprejel sklep o prodaji stanovanj v lasti Občine 
Lenart. Vsa stanovanja so zasedena z najemniki. Stanovanja se prodajo najemnikom, ki za 
odkup izkažejo interes. Gre za stanovanjski fond Občine Lenart, stanovanja se nahajajo v 
večstanovanjskih hišah oziroma blokih, na različnih lokacijah na območju Občine Lenart. 
Stanovanja se ob morebitnem izkazanem interesu prodajajo po postopku javnega zbiranja 
ponudb.  
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1. PRAVNE PODLAGE 

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

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

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

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

88/05 – popr.,138/06 in 108/08) in 
� Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 
 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15). 
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov moramo upoštevati: Uredba 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), Zakon o spremljanju 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta občine 
upoštevajo: 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - 
ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU). 
 
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem pa 
morajo občine upoštevati: 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: 
ZSPDSLS) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). 
 
Priprava proračuna za leto 2019  izhaja iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2018, tako na 
prihodkovni,  kakor tudi na odhodkovni strani upoštevaje realne vrednosti predvidenih prihodkov in 
odhodkov glede na napovedi v času priprave gradiva in finančne realizacije tekočega leta. 
Pri sami pripravi proračuna smo prav tako upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in 
predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih 
prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) in 
usmeritve za pripravo obrazložitev bilanc in načrta razvojnih programov. 
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2. SPLOŠNO O PRORAČUNU 

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne 
porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, 
vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja 
in upravljanje z javnim dolgom občine.  
 
Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa 
sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega 
denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz 
vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje 
svojih osnovnih nalog. Sprejeti proračun predstavlja v bistvu predračun občinskih prihodkov in 
izdatkov. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste 
izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih 
financ. 
 
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 
izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za 
izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je bilo potrebno upoštevati makroekonomski 
okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na 
podlagi prioritet se je določil okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki so 
podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za 
neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega 
uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – 
kontu).  
 

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 

Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in 
strukturi: 
Splošni del, 
Posebni del, 
Načrt razvojnih programov – NRP. 
 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji): 
 
A .  B i lan c a  p r ihodk ov  in  od hodk ov  (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani 
prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, 
transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki 
zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila 
sredstev v proračun Evropske unije). 
 
B .  Ra ču n  f in an čn ih  t e r j a t e v  in  n a l ožb   
(zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov 
(to je, nepovratno danih sredstev), imajo pa bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma 
kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne 
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institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh 
sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški 
strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi 
prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih 
sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. 
občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah). 
 
C .  Ra čun  f in an c i ra nj a  (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 
računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih 
sredstev na računih proračuna v proračunskem letu). 
 
 POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih): 
 
pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih 
uporabnikov 
oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja 
predstavljene 
po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni 
na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema 
celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni 
uporabnik. 
Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti 
ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. 
 
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za 
določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo 
določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 
 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so 
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt 
financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne 
projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega 
projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za 
te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja). 
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno 
vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 
42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 
43 - Investicijski transferi, 
41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč). 
 
IV. OBRAZLOŽITEV 
 
splošnega dela proračuna, 
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posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 
načrta razvojnih programov. 
 

PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET 
----------------------------------------------------------------------------- 

ODLOK 
 

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL 
 

PRORAČUN – POSEBNI DEL 
 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

OBRAZLOŽITVE: 
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
--------------------------------------------------------- 

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LENART V LETU 2019 
-------------------------------------------------------- 

KADROVSKI NAČRT 
 
 

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN 
IZDATKOV 

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

-institucionalni, 
-ekonomski, 
-programski, 
-funkcionalni (COFOG). 

 
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 
 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor 
na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija 
proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki 
so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe 
za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, 
ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov 
pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati 
predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno bo najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih 
uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote: občinski svet, nadzorni odbor, župan, 
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občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, uradi, režijski 
obrat) in morebitni skupni organ občinske uprave. 
 
 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor 
na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.  
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 
2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še 
podprogrami.  
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s 
Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov ločimo tri nivoje:  
Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega 
proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  
Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno 
srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.  
Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega 
uporabnika.  
 
Področja proračunske porabe so naslednja: 
01 Politični sistem 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
05 Znanost in tehnološki razvoj 
06 Lokalna samouprava 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
08 Notranje zadeve in varnost 
10 Trg dela in delovni pogoji 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
14 Gospodarstvo 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
17 Zdravstveno varstvo 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
19 Izobraževanje 
20 Socialno varstvo 
22 Servisiranje javnega dolga 
23 Intervencijski programi in obveznosti 
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ODHODKI 2019 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI: 
 
 
Tabela 1: Prikaz odhodkov po programski klasifikaciji 
 

PK Opis PREDLOG 
2019 

1 2 3 
01 POLITIČNI SISTEM 108.830 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.000 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 81.228 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 868.289 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 46.752 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.000 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 440.916 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.142.600 
14 GOSPODARSTVO 80.952 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.690.539 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 386.876 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 624.636 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 400.560 
19 IZOBRAŽEVANJE 1.915.854 
20 SOCIALNO VARSTVO 445.292 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 529.849 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 150.000 
    10.926.171 
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Programska  klasifikacija

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14 GOSPODARSTVO

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

20 SOCIALNO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

 
Tabela 2: Prikaz odhodkov 2019 po programski klasifikaciji – tortni prikaz 
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Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
 
Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih 
funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je 
skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
 

FK Opis OSN: 01-
2019 

1 2 3 
01 JAVNA UPRAVA 1.710.695 
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 847.593 
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 9.000 
0133 Druge splošne zadeve in storitve 136.580 
0160 Druge dejavnosti javne uprave 157.674 
0171 Servisiranje javnega dolga države 529.849 
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 30.000 
02 OBRAMBA 2.700 
0220 Civilna zaščita 2.700 
03 JAVNI RED IN VARNOST 45.052 
0310 Policija 1.000 
0320 Protipožarna varnost 44.052 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.684.843 
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 3.000 
0421 Kmetijstvo 440.916 
0451 Cestni promet 945.600 
0473 Turizem 80.952 
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 214.376 
05 VARSTVO OKOLJA 3.690.539 
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 112.500 
0520 Ravnanje z odpadno vodo 3.578.039 
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 356.000 
0610 Stanovanjska dejavnost 27.850 
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 76.150 
0630 Oskrba z vodo 110.000 
0640 Cestna razsvetljava 142.000 
07 ZDRAVSTVO 567.636 
0721 Splošne zdravstvene storitve 567.636 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS 404.587 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 186.686 
0820 Kulturne dejavnosti 200.874 
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 17.027 
09 IZOBRAŽEVANJE 1.915.854 
0911 Predšolska vzgoja 1.503.423 
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0912 Osnovnošolsko izobraževanje 251.431 
0960 Podporne storitve pri izobraževanju 161.000 
10 SOCIALNA VARNOST 548.265 
1012 Varstvo invalidnih oseb 80.000 
1040 Varstvo otrok in družine 10.000 
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 401.253 
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 57.012 
    10.926.171 

 
Tabela 3 Prikaz odhodkov 2019 po funkcionalni klasifikaciji 
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Tabela 4 Prikaz odhodkov 2019 po funkcionalni klasifikaciji – tortni prikaz 

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA 
SPREJEM PRORAČUNA 

Priprava navodil za pripravo proračuna občine 
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Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom 
navodilo za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in 
predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga 
občinskega proračuna pripravijo neposredni porabniki predlog svojega finančnega načrta z 
obrazložitvijo, ga predložijo za finance pristojnemu organu občine. Smernice za pripravo 
občinskega proračuna posrednim uporabnikom proračuna so bile posredovane dne 27.09.2018:  
 

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

 
Predlog proračuna 
 
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih 
določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog 
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.  
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o 
predlogu opravi javna razprava. Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu 
svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v 
njem upoštevani. Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno 
razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan. 
 
Javna razprava o predlogu proračuna 
 
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. V času javne razprave mora biti 
zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi 
na spletnih straneh občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. 
Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega 
proračuna na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. 
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter 
zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu. 
Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in 
predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine. 
 
Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu 
 
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan 
dopolnjen predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, 
na kateri se bosta obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko 
člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega 
sveta. Amandmaji se vložijo pisno pri županu. 
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o 
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke 
proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. 
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Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej 
pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega 
sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna 
obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. V 
nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in 
odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko 
predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo 
zagotovitve proračunskega ravnovesja. 
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi 
oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v 
kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je 
potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom občinskega sveta. Glasovanje se izvede 
o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni 
sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj. 
 
Sprejem proračuna 
 
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti, ter ali je 
proračun medsebojno usklajen po delih  glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno 
financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri 
amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o 
njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu 
občine. 
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo 
situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom 
strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo 
predložen predlog uskladitve. 
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni 
razprave. Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski 
svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun 
občine ni sprejet. Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti 
nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po 
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem 
financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom 
občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki 
veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 
 
Rebalans poračuna 
 
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Predlog rebalansa proračuna občine 
obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave. 
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in 
sprejem dopolnjenega predloga proračuna. 
 
 
 
Globalna kvantitativna izhodišča  
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Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah minister, pristojen za finance, o temeljnih 
ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna, obvesti tudi občine. Ministrstvo za 
finance nam je posredovalo globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. 
 
Primerna poraba  
 
Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. Člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za 
posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena 
ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so :  

� povprečnina,  
� število prebivalcev občine in  
� korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši 

od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).  
 
Povprečnina  
 
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 12. členom ZFO-1 
ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna. Povprečnina za leto 2019 znaša 573,5 €. 
 
Število prebivalcev  
 
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer se 
zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z 
izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju : prebivalci). Upoštevani so podatki na dan 1. 
januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine. 
 
Izračun koeficientov Pi in Ci  
 
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in 
javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta 
izračunana koeficienta Pi in Ci. Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne 
občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca. Koeficient Ci je izračunano razmerje 
med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in 
javnih poti na prebivalca v celotni državi.  
 
Izračun koeficientov Mi in Si  
 
Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem 
prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. 
Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi in Si. Koeficient Mi predstavlja razmerje med 
deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, 
mlajših od 15 let v državi. Koeficient Si predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 
65 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi.  
 
Izračun vsote korigiranih kriterijev  
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Izračun vsote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun 
primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne 
korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. 
Kriterij Ci se upošteva s ponderjem 0,13, Pi s ponderjem 0,06, Mi s ponderjem 0,16 in Si s 
ponderjem 0,04. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih 
občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. 
 
 Izračun zneska primerne porabe  
 
Izračun zneska PPi (primerna poraba občine) zajema izračun primerne porabe za posamezno 
občino.  
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in 
števila prebivalcev občine (Oi) : PPi = (0,61 + 0,13Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) * P * Oi.  
 
Prihodek iz glavarine  
 
Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih. V prvem 
koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma 
drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje primerne skupne primerne porabe občin. 
Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino 
glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno 
proračunsko leto) in število prebivalcev v državi. V drugem koraku se izračuna prihodek občine iz 
glavarine, ki je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek 
državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z 
indeksom raznolikosti občine. V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri 
občinah, pri katerih ta prihodek presega primerno porabo občine. Prihodek občine iz glavarine se v 
primeru, da je za več kot 15 % višji od izračunane primerne porabe občine, zmanjša, in sicer se 
presežek nad 15 % primerne porabe občine zmanjša za 50 %. Ker se v prehodnem obdobju 
primerna poraba občine ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki iz 
NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za ugotovitev presežka prihodkov občine iz glavarine nad 
primerno porabo občine namesto prihodka občine iz glavarine vzamejo skupni prihodki občine. 
Izračun prihodkov občine iz glavarine zajema izračun prihodkov občine iz glavarine po naslednji 
enačbi : Gli = Oi * Gl * (0,3 + 0,7 * Iro). Prihodek občine iz glavarine se izračuna tako, da se 
število prebivalcev v občini pomnoži z glavarino, ta zmnožek pa se korigira še z indeksom 
raznolikosti občin, 5 pri čemer je indeks raznolikosti občin razmerje med primerno porabo občine in 
zmnožkom števila prebivalcev občine z glavarino. Indeks raznolikosti občin se upošteva v višini 70 
%. Razmerje med skupnimi prihodki občine in primerno porabo občine pove, pri katerih občinah 
skupni prihodki za več kot 15 % presegajo primerno porabo. Ugotovljeni presežek prihodka občine 
iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju skupnih prihodkov občine nad 15 % primerne porabe 
občine se zmanjša za 50 %  
presežka. Za ugotovljen znesek se zmanjša prihodek občine iz glavarin. 
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6. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

7  -  PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI   

 

 
 

Konto Opis OSN: 01-
2019 

1 2 3 
70 DAVČNI PRIHODKI 5.533.695 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 773.170 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000 
73 PREJETE DONACIJE 12.000 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.243.308 
  SKUPAJ PRIHODKI 10.662.173 

 
 
Tabela 5: Prikaz plana prihodkov 2019 po deležih 
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70 DAVČNI PRIHODKI 5.533.695 
700 Davki na dohodek in dobiček 4.780.860 
7000 Dohodnina 4.780.860 
 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s 
posebnimi zakoni. 
 

7 0 0  -  D AV KI  N A  D OH OD E K IN  DOB IČ E K 

 
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje 
primerne porabe.  
 
Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo upoštevali  podatke Ministrstva za finance.  Po predlogu 
Vlade RS smo za leto 2019 planirali povprečnino v višini 573,50 € na prebivalca1. 
 
Višina dohodnine po letih: 
 

Realizacija 
2013 

Realizacija  
2014 

Realizacija:  
dohodnina in 
finančna 
izravnava 2015 

Realizacija: 
dohodnina in 
finančna  
izravnava 2016 

Realizacija: 
dohodnina in 
finančna 
izravnava 
2017 

Realizacija: 
2018 

Plan 2019: 
dohodnina in 
finančna 
izravnava 

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

4.150.380,00+ 
161.712,00= 
4.312.092,00 

4.327.578,00+ 
69.290,00= 
4.396.868,00 

4.551.612,00 
 

4.780.860,00+ 
63.771,00= 
4.844.631,00 

 
Tabela 6: Višina dohodnine po letih 
 
Iz tabele je razvidno, da je z zadnjih letih trend naraščanja dohodnine, treba pa je poudariti da se 
tudi zakonski odhodki občin iz leta v leto višajo. Višanje zakonsko določenih odhodkov je večje od 
višanja dohodnine. 
 
 
 

                                                           
1 Vir: Ministrstvo za finance:  
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porabe_obcin_in_zneskov_fi
nancne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izravnava_za_leto_2019/ 
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Tabela 7:Višina dohodnine in finančne izravnave po letih 
 
 
 
 

 
Tabela 

8: 
Prikaz 

prihodk
ov v 

letih 
2018 in 
2019 
 
 

 
 
Tabel

a 9: 
Prika

z 
priho
dkov 

po 
letih 

od 
2013 

do 
2019 
 
 

 ZR 2013 ZR 2014 ZR 2015 ZR 
2016 
 

ZR 2017 REALIZACIJA 
2018 

PLAN 2019 

davčni 
prihodki 5.147.796 

 
4.823.425 

 
4.716.879 

 
4.804.317 

 
5.002.188 

 
5.321.369 

 
5.533.695 

nedavčni 
prihodki 737.345 

 
862.947 

 
1.232.076 

 
808.923 

 
765.953 

 
738.880 

 
773.170 

kapitalski 
prihodki 105.565 

 
198.438 

 
312.681 

 
580.343 

 
181.000 

 
96.575 

 
100.000 

donacije 
15.669 

 
8.412 

 
10.452 

 
9.942 

 
11.000 

 
8.182 

 
12.000 

transferni 
prihodki 1.538.129 

 
787.265 

 
2.486.700 

 
842.870 

 
563.367 

 
807.471 

 
4.243.308 

SKUPAJ 7.544.504 6.680.487 8.758.788 7.046.394 6.523.508 6.972.477 10.662.173 

2018

20190,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

DAVČNI
PRIHODKI NEDAVČNI

PRIHODKI KAPITALSKI
PRIHODKI PREJETE

DONACIJE TRANSFERNI
PRIHODKI

Prihodki v letih 2018 in 2019

2018 2019
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7 0 3  -  D AV KI  N A  PR E MO ŽEN JE   

703 Davki na premoženje 520.335 
7030 Davki na nepremičnine 358.025 
7031 Davki na premičnine 2.010 
7032 Davki na dediščine in darila 35.100 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 125.200 
 
 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in 
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku 
ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem 
zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. 
 
Davki na premoženje – 703 v proračunu skupaj znašajo 520.335 €. 
 
Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 358.025,00 €, davki na premičnine-7031 
skupaj 2.010,00 €, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 35.100,00 €, davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 125.200,00 €. 
 
V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v znesku 358.025,00 € ( od tega planiramo 190.000,00 € od pravnih oseb in 
150.000,00 € od fizičnih oseb, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča so predvidena v višini 2.000,00 €, davek  od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 
v višini 15.000,00 € ter davek na premoženje od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 
1.000,00 €, ter zamudne obresti 25,00 €). 
Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti 
od navedenih davkov. 
Davke na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 35.000,00 € 
od tega zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 100,00 €. 
Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet 
nepremičnin od pravnih oseb v višini 25.000,00 €,  od fizičnih oseb v višini 100.000,00 €  ter 
zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 200,00 €. 
 

7 0 4  -  DO M A ČI  D AV KI  NA  BL A GO IN  S TO RIT VE 

704 Domači davki na blago in storitve 232.500 
7044 Davki na posebne storitve 1.550 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 230.950 
 
Znotraj domačih davkov na blago in storitve so zajeti davki na dobitke od iger na srečo v 
višini 50,00 €, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v 
višini 227.000,00 €, turistična taksa 2.500,00 €, komunalna taksa 100,00 €, pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest ter priključne takse 1.000,00 €, občinske takse 350,00 € in davek na 
dobitke od iger na srečo 1.500,00 €. 
 
Domači davki na blago in storitve 704 - v proračunu skupaj znašajo 232.500,00 €. 
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7 1 0  -  U DELE ŽB A N A  DOB IČ KU  I N D OH OD KI  O D PRE MO ŽE NJ A 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 310.770 
7102 Prihodki od obresti 20 
7103 Prihodki od premoženja 310.750 
 
Znotraj teh prihodkov so prihodki od udeležb na dobičku, obresti, prihodki od najemnin 
(stanovanja, poslovni prostori, javna infrastruktura, zakupnine) in prihodki od podeljenih 
koncesij. 
 
Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 
310.770,00€. 
 
Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 20 €. 
V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 310.750,00 €. Razdeljeni so 
tako: prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 22.000,00 €, prihodki od 
najemnin za stanovanja 97.000,00 €, prihodki od najema vodovoda 190.000,00 €, prihodki iz 
naslova podeljenih koncesij v višini 1.500,00 €, ter 250,00 € prihodki od pod. koncesij za vod. 
oprav. občine. 
 

7 1 1  -  TA KSE I N PR IST OJB I NE 

711 Takse in pristojbine 8.500 
7111 Upravne takse in pristojbine 8.500 
 
 
Prihodki od upravnih taks in pristojbin so planirani v višini 8.500,00 €. 
 

7 1 2  –  GLOBE  I N D R U GE DE N AR NE  KA ZNI  

712 Denarne kazni 13.500 
7120 Denarne kazni 13.500 
 
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov 
po različnih zakonih. 
Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 11.000,00 €, nadomestilo za 
degradacijo in uzurpacijo pa 2.500,00 €. 
 

7 1 3  -  PR IH OD KI  O D  PRO D AJE  BLA GA  IN  ST OR ITEV  

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 114.400 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 114.400 
 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so sestavljenih iz prihodkov od pokopališč v višini 
36.000,00 € (to so namenski prihodki, ki se porabijo za vzdrževanje pokopališč), prihodki od 
prodaje betonskih okvirjev za grobove 3.000,00 €  in prihodki od prodaje žarne niše (na 
odhodkovni strani, pa se ti prihodki pokrivajo s poravnavanjem računov dobaviteljem 
betonskih okvirjev, ki jih poravnavamo po realizaciji),  prihodkov iz naslova najema stojnic v 
višini 2.400,00 €, prihodki za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 63.000,00 € ter 
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drugi prihodki od prodaje v višini 7.000,00 € (Upravna Enota, Metro, DZS, Alpina – 
ogrevanje po deležu ter obratovalni stroški in podjetje Madison za najeme oglasnih 
prostorov).  
Prav tako se v tej skupini kontov izkazuje tudi okoljska dajatev, katere vrednost pa je 0. Na 
tem kontu se izkazujejo prilivi občanov, občina pa je dolžna na podlagi letnega izračuna 
okoljske dajatve za preteklo leto nakazovati po dvanajstinah znesek iz tega konta na drug 
konto v skupini 704, ne glede na stanje konta, v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ( Ur.l.RS, št. 80/2012). 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 114.400,00 €. 
 

7 1 4  -  D RU GI  N EDA V Č NI  PR IHO D KI 

714 Drugi nedavčni prihodki 326.000 
7141 Drugi nedavčni prihodki 326.000 
 
Med drugimi nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki iz naslova plačila 
storitev za predšolske otroke v VVZ (druge občine) v višini 150.000,00 €. Sem sodijo tudi 
Ostali prihodki v višini 70.000,00 € in  prihodki od komunalnih prispevkov v višini 65.000,00 
€. Glede na predhodna leta predvidevamo tudi prihodke od zavarovalnin za škodne dogodke 
2.000,00  €, povrnitev stroškov družinskega pomočnika in pomoč na domu 20.000,00 €, 
Plačila uporabnikov pomoči na domu 11.000,00 €, povrnite stroškov domskega varstva 
5.000,00 €, ter prihodek iz naslova izterjav okoljske dajatve 3.000,00 €. 
 
Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 326.000,00 €. 
 
Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je 
prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi 
prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (avtorskih pravic in pravic 
industrijske lastnine). 
 
 
7 2 2  -  PR IH OD KI  O D  PRO D AJE  ZEM L JIŠ Č I N NE M ATE R IAL NE GA  
PR E M O ŽE NJ A 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 100.000 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 100.000 
 
 
Gre za prihodke iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, ki so planirani v višini 100.000,00 €.  
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7 3 0  –  PR EJET E DO N AC IJ E I Z DOM A Č IH  V IR OV 

73 PREJETE DONACIJE 12.000 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 12.000 
7300 Prejete donacije domačij pravnih oseb 12.000 
 
V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo 
nepovratna plačila, ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta iz domačih virov. Prejete 
donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu 
in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in 
na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.  
Prejete donacije so namenjene poletnim prireditvam Len-Art. Planirana so v višini 12.000,00 
€. 
 
 

7 4 0  -  TR A NS FERN I  PRI HO D KI  I Z  D R U GIH  J A VN O FI N A NČ NI H 
I NST IT U CIJ  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.243.308 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.279.317 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.279.317 
 
Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega 
financiranja prejme izdrugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, 
proračunov lokalnih skupnosti ali iz enegaod skladov socialnega zavarovanja. 
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz 
drugih blagajn javnega financiranja. 
 
Med transferne prihodke spadajo:  
 

� Požarna taksa – 11.500,00 €,  
� Prihodki iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 469.350,00 € 

(Namakalni sistem Selce) 
� Pod druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo načrtujemo 110.000,00 € 

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

� 23. Člen ZFO 134.473,00 €. 
� Finančna izravnava – 63.771,00 € 
� Fundacija za šport – 10.000,00 €. 
� Sofinanciranje ČN – državni proračun – 480.223 € 

 
Transferni prihodki skupaj 740 – znašajo 1.279.317,00 €. 
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7 4 1  –  PR EJET A  SR E DST VA  I Z  D R ŽA V NE GA  PRO R AČ U N A I Z  
S RE DSTE V  PRO RA Č U N A E V RO PSKE  UN IJ E 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.963.991 

7416 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 2.963.991 

 
Sredstva prejmemo na podlagi razpisov. 
Pri projektih čezmejnega sodelovanja imamo planirana sredstva na kontu Čezmejno 
sodelovanje SI – HU v višini 10.000,00 €. 
Prav tako imamo planirana sredstva iz naslova Sofinanciranja Ovtarjev plac ESRR 32.640,00, 
Sofinanciranje Rupert iz sredstev ESRR 26.364,29 in sofinanciranje Zdravstvenega doma iz 
Evropskega sklada v višini 173.721,00 €. 
Sofinanciranje čistilne naprave v višini 2.721.266,00 €. 
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4  –  ODHODKI 

 
 

 
 
 
 
 

 ZAKLJU
ČNI 
RAČUN 
2013 

ZAKLJU
ČNI 
RAČUN 
2014 

ZAKLJU
ČNI 
RAČUN 
2015 

ZAKLJU
ČNI 
RAČUN 
2016 

ZAKLJU
ČNI 
RAČUN 
2017 

REALIZ
ACIJA 
2018 

PLAN 2019 

Tekoči 
odhodki 

1.681.031 2.455.537 2.180.922 2.007.152 2.399.870 2.522.277 2.128.320 

Tekoči 
transferi 

2.598.759 2.590.509 2.689.632 2.454.687 2.557.401 2.594.692 2.683.265 

Skupaj 
tekoči 
del 

4.279.790 5.046.046 4.870.554 4.461.839 4.957.271 5.116.969 4.811.585 

        
Investicij
ski 
odhodki 

3.267.577 2.987.416 2.076.466 979.517 1.620.268 2.494.204 5.592.903 

Investicij
ski 
transferi 

35.984 65.726 25.300 50.395 181.602 252.485 35.752 

Skupaj 
investici
jski del 

3.303.561 3.053.142 2.101.766 1.029.912 1.801.870 2.746.689 5.628.655 

        
VSI 
ODHOD
KI 

7.583.351 8.099.188 6.972.320 5.491.751 6.759.141 7.863.658 10.440.240 

Delež 
tekočega 
dela 

56,43 62,30 69,85 81 73 65 46 

Delež 
investicij
skega 
dela  

43,57 37,70 30,15 19 27 35 54 
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Tabela 10: Prikaz odhodkov po letih od 2013 do 2019 
 
 

20%

26%54%

0%

Prikaz plana odhodkov v letu 
2019 

TEKOČI ODHODKI

TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI

INVESICIJSKI TRANSFERI

 
 

Konto Opis OSN: 01-2019 

1 2 3 

40 TEKOČI ODHODKI 2.128.320 
41 TEKOČI TRANSFERI 2.683.265 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.592.903 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.752 
    10.440.240 

Tabela 11: Tortni prikaz plana odhodkov v letu 2019 
 
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče 
transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov 
proračuna Občine Lenart v višini 10.440.240,00 €. 
 

4 0  –  TE KOČ I O DH OD KI   

 
 
40 TEKOČI ODHODKI 2.128.320 
 
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih 
izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila 
materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. 
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska 
pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V 
kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila bresti za 
servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. 
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev 
za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v 
proračunu skupaj 2.246.384,00 €. 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 485.920 
4000 Plače in dodatki 434.640 
4001 Regres za letni dopust 17.230 
4002 Povračila in nadomestila 32.550 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.500 
 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

 
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in 
stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom.  
Plače in drugi izdatki so v letu 2019 planirani v višini 485.920,00. 
 
Stroški dela, so v splošnem delu proračuna prikazani skupno. To so odhodki za plače in 
prispevke župana, občinske uprave in režijskega obrata, regres za prehrano, prevoz na delo in 
iz dela, regres za letni dopust in kolektivno pokojninsko zavarovanje. Vsi odhodki so 
planirani v skladu s prilogo »Kadrovski načrt za leto 2019«. 
 
Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZSPJS (Ul. RS 58/2008 – dopolnitve).   
 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 79.516 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 39.800 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.920 
4012 Prispevek za zaposlovanje 286 
4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.920 
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4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.590 
 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci 
plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. 
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in 
ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 79.516 €. 
 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

 
402 Izdatki za blago in storitve 1.373.967 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 303.433 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 736.264 
4023 Prevozni stroški in storitve 19.680 
4024 Izdatki za službena potovanja 350 
4025 Tekoče vzdrževanje 211.600 
4029 Drugi operativni odhodki 102.640 
 
Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter 
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, 
goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki 
za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi 
pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). 
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska 
pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. 
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, nadomestilo 
podžupanoma,  plačila poštnih in bančnih storitev. 
Skupni znesek v proračunu je predviden v višini 1.373.967,00 €. 
 
 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

403 Plačila domačih obresti 38.917 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 38.917 
 
Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov načrtujemo skupno 38.917,00 € iz naslova 
obstoječih kreditov. 

409 – REZERVE 

409 Rezerve 150.000 
4090 Splošna proračunska rezervacija 100.000 
4091 Proračunska rezerva 50.000 
 
Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, 
vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni 
v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev 
rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru 
konta rezerv. 
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Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 150.000,00 €. Od tega znašajo sredstva splošne 
proračunske rezervacije 100.000,00 €, sredstva proračunske rezerve pa so v višini 50.000,00 
€. 
 

4 1  –  TE KOČ I T RA N S FE R JI  

 
41 TEKOČI TRANSFERI 2.683.265 
 
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera 
plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga 
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev 
mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. 
 
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim 
zavodom, javnim skladom. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v 
proračunu v skupni višini 2.683.265,00 €. 
 
 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.713.171 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 10.000 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.500 
4119 Drugi transferi posameznikom 1.687.671 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo 
porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim 
dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne 
vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne 
opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Upravičenost do 
posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in zakonski akti. Obseg sredstev v 
proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev. 
Med družinskimi prejemki in starševskimi nadomestili načrtujemo izplačilo staršem ob 
rojstvu otroka v višini 10.000,00 €. Področje ureja Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne 
pomoči za novorojence v Občini Lenart. Transferi za zagotavljanje socialne varnosti so 
načrtovani v višini 15.500,00 €. Sredstva so namenjena za pogrebne stroške nepreskrbljenih, 
za samozaposlovanje ter za enkratne izredne denarne pomoči. 
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi 
transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov 
v vrtcih in plačili staršev (1.186.171,00 €). Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške 
učencev v višini 161.000,00 €, subvencioniranje stanarin v višini 50.000,00  €, drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom 500,00 €, izplačila za regresiranje oskrbe v domovih v 
višini 210.000,00 €, ter izplačila ki so namenjena za družinske pomočnike – 80.000,00 €.  
Upravičenci do socialnih transferov, oziroma skupna višin teh transferjev  se iz leta v leto 
povečuje. 
Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 1.713.171,00 €. 
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412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 121.729 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 121.729 
 
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih 
transferjev, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne 
institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen 
in dobrodelen.  
Sredstva so rezervirana za : sofinanciranje političnih strank, Gasilsko zvezo, zaščito proti toči, 
za upravitelja Športne dvorane Lenart, članarino LAS, za Rdeči križ in Karitas ter za razpise 
za sofinanciranje športnih, kulturnih in drugih društev. 
Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 121.729,00 €. 
 
413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

413 Drugi tekoči domači transferi 848.365 
4130 Tekoči transferi občinam 31.728 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 57.000 
4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.100 
4133 Tekoči transferi v javne zavode 705.626 
4136 Tekoči transferi v javne agencije 48.911 
 
 
Tekoči transferi občinam v višini 31.728,00 € so namenjeni za Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor. Za zdravstveno zavarovanje brezposelnih načrtujemo 57.000,00 € 
odhodkov. Tekočih transferov v javne sklade smo načrtovali v višini 5.100,00 €. Sredstva so 
namenjena za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Tekočih transferov v javne zavode načrtujemo v skupni višini 705.626,00 €. To so sredstva za 
delovanje Knjižnice Lenart, izvajanje programa Pomoč na domu (CSD Lenart), mrliško 
pregledno službo, čiščenje športnih dvoran, tekoči materialni stroški za obe osnovni šoli, 
najemnina za vrtec Lenart, sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše 
Maribor ter sofinanciranje javnih del drugim. 
 
Tekoči transferi v javne agencije so ocenjeni na 48.911,00 €. Sredstva so namenjena za 
sofinanciranje Ovtarjevih novic, članarine (MRA IN SOS) ter za izvajanje nalog ORA ORP. 
 

4 2  –  I NV ESTI CI JS KI  OD HO D KI 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.592.903 
 
 
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup 
zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa 
tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne 
dokumentacije.  
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Investicijski odhodki so načrtovani v višini 5.592.903,00 €, njihova realizacija pa je odvisna 
predvsem od realizacije načrtovanih prihodkov. Pri čemer še posebej izpostavljeno realizacijo 
načrtovanih prihodkov iz naslova razpisov in sofinanciranj evropskih sredstev, kateri se 
izključno namenjajo za novogradnje ali nakup novih osnovnih sredstev, realizacija trga dela 
odhodkov se lahko izvede ob pogoju predhodne realizacije teh prihodkov.  
 
Sredstva so načrtovana za izgradnjo čistilne naprave, obnove in sanacije cest, rekonstrukcijo 
pokopališč, sanacijo JR, kanalizacije…  
 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.592.903 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.592.903 
4202 Nakup opreme 25.000 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.769.282 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 642.136 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 146.486 
 
Sredstva so načrtovana za : Izgradnjo centralne čistilne naprave, obnove mostov, sanacije 
cest, JR, namakalni sistem Selce, nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma… 
 

4 3  –  I NV ESTI CI JS KI  TR A NS FER JI  

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.752 
 
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali 
gradnjo osnovnih sredstev,  nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. 
 
 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 18.500 

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 11.500 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.000 
 
V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki, so sredstva za investicije in opremo gasilskim društvom Lenart, Voličina in Selce  
(požarna taksa) ter vzdrževanje gasilske opreme. 
Sredstva so planirana v višini 18.500,00 €.  
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432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.252 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 17.252 
Investicijski transferi zajemajo transfere namenjene javnim zavodom za investicijska 
vzdrževanja (obe osnovni šoli in knjižnica). Planirani so v višini 17.252,00 €.  
 
 
B - Račun finančnih terjatev in naložb 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za 
nakup naložb. 
Občina Lenart za leto 2019 ne planira teh sredstev. 
 
C - Račun financiranja 
 

5  -  RAČUN FINANCIRANJA 

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

5 0  –  ZA DO L ŽE V AN JE   

 
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 134.473 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 134.473 
5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 134.473 
 

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE 

V tej postavki je načrtovan prihodek iz naslova MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za leto 2019.Gre za enoletna razpoložljiva povratna sredstva za sofinanciranje 
investicij skladno z 23. členom ZFO-1 in  56. členom Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za 2018 in 2019. Skladno s 56. členom (zagotavljanje sredstev občinam 
za sofinanciranje investicij) se ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 v letu 2017 in 
2019 sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so 
uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov,  zagotavljajo v višini 5 % 
skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki transfera iz 
državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v 
proračunu države.  
 Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz 
drugega odstavka 10.b člena ZFO-1. 
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V računu financiranja se  v tej fazi proračunskih gradiv ne načrtuje novega zadolževanja.  
 

5 5  –  O D PL A ČIL A  D OL GA 

 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 485.931 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  485.931 

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 460.098 
5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 25.834 

 
550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

 
Za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov planiramo sredstva v višini 485.931,00 €. 
460.098,00 € je plan za odplačilo glavnic poslovnim bankam, 25.834,00 € pa odplačilo 
kredita MGRT. 
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Tabela 12: Odplačila dolgoročnih kreditov po letih 
 
 

DOLGOROČNI KREDITI 
odplačilo glavnic odplačilo obresti 

2015 334.941,12 113.012,88 
2016 224.982,78 88.983,00 
2017 426.500,00 37.205,00 
2018 428.110,00 33.778,00 
2019 460.098,00 38.917,00 
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7. POSEBNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
 

00  –  OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

 
01 – POLITIČNI SISTEM  
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
To področje porabe zajema dejavnosti občinskega sveta, občinske volilne komisije stroške 
odborov in komisij občinskega sveta, materialne stroške občinskega sveta, financiranje 
političnih strank. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Lenart  in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju 
zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 
0101. 
 
0101 - Politični sistem    
  
Opis glavnega programa 
 
V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu  nalagajo materialni predpisi. 
Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije 
in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski 
predpisi Republike Slovenije. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, 
povezanih z izvajanjem funkcije svetnikov Občinskega sveta. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto 
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 
Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in 
komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim 
odborom, komisijami in občinsko upravo  pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija 
občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali želene cilje. 
Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava 



 

Proračun 2019 – Osnutek  Obrazložitve  36 
 

vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani 
Občine Lenart. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
00     OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 35 
  01019002   Izvedba in nadzor volitev in referendumov 35 
 
Opis podprograma  
Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi državnih in lokalnih volitev ter 
referendumov.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni 
samoupravi, Zakonu o javnih financah, Zakonu o lokalnih volitvah in drugih predpisih.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru 
izvedbe in nadzora volitev in referendumov.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinske 
volilne komisije.  
 
Proračunska postavka: 
 
    000103 Materialni stroški za izvedbo volitev 35 
 
Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki so zapadli v plačilu v letošnjem letu. 
 

10 -  OBČINSKI SVET 

 
10     OBČINSKI SVET 35.257 
  01019001   Dejavnost občinskega sveta 26.529 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah 
delovanje občinskega sveta in odborov (sejnine, stroški seminarjev), materialni stroški za 
občinski svet in odbore (drugi splošni material) ter sredstva za  financiranje političnih strank. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Pravna podlaga izvajanja dejavnosti Občinskega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, 
Zakonu o javnih financah, Statutu Občine Lenart, Poslovniku Občinskega sveta in drugih 
predpisov. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev.  
Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem 
svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi 
občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih 
predpisov.  
Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, 
pravilnikov, navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih 
članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve 
občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih 
zavodov itd. Občinski svet mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tovrstnem 
sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo 
zastavljeni cilji. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles oziroma samostojnih 
svetnikov. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in izboljšanje kvalitete strokovne, 
svetovalne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o 
obravnavi gradiv in sprejemanju aktov. 
 
Kazalci: 
 
- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet, 
- število sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,  
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov. 
 
    100101 Sejnine občinskega sveta 14.000 
    100102 Sejnine odbori, komisije in drugo 5.000 
    100104 Financiranje političnih strank - SDS 1.333 
    100106 Financiranje političnih strank - SLS 1.000 
    100107 Financiranje političnih strank - Desus 667 
    100108 Financiranje političnih strank - SD 333 
    100109 Financiranje političnih strank - Nova Slovenija 333 
    100111 Povračilo stroškov volilne kampanije 2.529 

    100113 
Financiranje političnih strank - SMC-STRANKA MODERNEGA 
CENTRA 333 

    100117 Financiranje političnih strank - Lista proaktivnih 1.000 
 
 
100101 – Sejnine občinskega sveta  in odborov                                                        14.000,00 
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo občinskega sveta. Predvidena 
sredstva občinskega sveta so planirana glede na realizacijo preteklega leta.. 
 
100102 - Sejnine, odbori, komisije in drugo                                                               5.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Postavka je namenjena  financiranju delovanja delovnih teles. Sredstva so planirana glede na 
realizacijo preteklega leta. 
 
Izračuni temeljijo na podlagi proračuna 2018 in realizacije 2018, ob upoštevanju števila 
svetnikov. 
 
100104-17 - Financiranje političnih strank                                                                 5.000,00  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah in v 
Sklepu o financiranju političnih strank Občine Lenart. Strankam, katerih so kandidirali 
kandidati oz. kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli 
mandati za člane občinskega sveta, pripada na letni ravni odstotek zneska glede na število 
glasov. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu 
lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Rezervirali smo 5.000,00 €. 
 
100111 – Povračilo stroškov volilne kampanje                                                           2.529,00 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam 
so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne 
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljen glas.  
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.  
 
 
  04039001   Obveščanje domače in tuje javnosti 8.728 
 
Opis podprograma 
 
S snemanjem sej občinskega sveta, celovito, objektivno in brezplačno podajamo občankam in 
občanom informacije o delu občinske uprave in občinskega sveta, izvajanju strokovnih, 
investicijskih in drugih projektov občinske uprave. Poleg zagotavljanja transparentnosti 
svojega dela, še sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. 
Prav tako objavljamo občinske predpise v Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 
Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v 
izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj 
občinske uprave.  
 
    100401 Materialni stroški občinskega svet 8.728 
 
100401 – Materialni stroški občinskega sveta                                                                 8.728 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 



 

Proračun 2019 – Osnutek  Obrazložitve  39 
 

Znotraj postavke so zajeta sredstva namenjena snemanju sej Občinskega sveta, objave v MUV 
in UL - objavljanje odlokov sprejetih na sejah občinskega sveta  in pa stroški priprav gradiva. 
 

20  –  NADZORNI ODBOR 

 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.  
Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem 
fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije 
zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja 
ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. 
Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi 
sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi 
na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, 
kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične 
podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki 
so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno 
sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. 
Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja 
občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za 
transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in 
druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg 
ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju 
upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eni strani voditi stabilno politiko javnega 
financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi 
UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in 
racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim 
razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila 
likvidnosti, varnosti in donosnosti. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0203 - Fiskalni nadzor 
                                                   
Opis glavnega programa 
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Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe. Program zajema dejavnost nadzora 
nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih 
sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno 
poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu. Z izvedbo nadzorov 
prispevamo k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. 
 
 
20     NADZORNI ODBOR 8.000 
  02039001   Dejavnost nadzornega odbora 8.000 
 
Opis podprograma 
 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku 
nadziranja izdela končno poročilo. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lenart; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o 
plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
- ugotavljati smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
- nadzorovati delovanje občine, 
- spoštovanje predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe, 
- pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:  
- in sicer ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, 
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in 
obveznosti do virov sredstev, 
- ali se spoštujejo predpisi, ki urejajo posamezna področja porabe.  
Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za dosego cilja. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Kazalec v našem primeru je poročilo nadzornega odbora, v katerem je podano mnenje 
nadzornega odbora. 
 
    200201 Delovanje nadzornega odbora 8.000 
 
200201 – Delovanje nadzornega odbora                                                                     8.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zajeti so predvideni stroški za sejnine udeležencev sej ter plačilo nadzorov, višina katerega je 
odvisna od zahtevnosti nadzora 7.800,00 €, materialni stroški nadzornega odbora 100,00 €, 
Izdatki za službena potovanja 100,00 €. Plan stroškov je pripravljen na podlagi lanske 
realizacije. 
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30 -  ŽUPAN 

 
01 – POLITIČNI SISTEM 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
To področje porabe zajema dejavnosti župana in sicer: plača župana in podžupanov. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Lenart in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju 
zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 
0101. 
 
0101 - Politični sistem 
 
Opis glavnega programa 
 
V program so uvrščene vse naloge, ki jih županu ter podžupanom nalagajo materialni 
predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z 
izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in 
podzakonski predpisi Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh 
nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana in podžupanov, ki jim jih nalagajo zakoni, ki 
urejajo njegove pristojnosti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto 
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. 
Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in 
komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z občinskim svetom, nadzornim odborom, 
komisijami in občinsko upravo pripravi dolgoročno in srednjeročno strategijo občine ter potek 
njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali želene cilje. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
30     ŽUPAN 99.766 
  01019003   Dejavnost župana in podžupanov 82.266 
 
Opis podprograma 
 
Župan predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira njeno delo. Župan sklicuje in vodi 
seje občinskega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 
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odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega 
sveta ipd. Podžupana v času nadomeščanja župana opravljata tekoče naloge iz njegove 
pristojnosti in tiste naloge, za katere ju pooblasti župan.  
Podprogram zajema zagotavljanje plačil za opravljanje funkcije župana in podžupanov ter 
kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in 
podžupanov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o uravnoteženju javnih financ 
Zakon o lokalni samoupravi 
Predpisi Občine 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter 
zagotavljanje ustavnih pravic občanov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je 
izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. 
 
    300101 Plača župan 52.116 
    300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 20.500 
    300103 Reprezentanca 8.500 
    300104 Objave in oglasi 1.100 
    300105 Stroški za delovanje urada župana 50 
 
 
300101 -  Plača župana                                                                                                52.116,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo 
županu za profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in 
izhodišči Ministrstva za finance. 
Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne 
občine. Župan Občine Lenart se uvrsti v funkcijo župan V, plačni razred 51, katerega 
vrednost trenutno znaša 3.129,66 € (44. a člen ZSPJs, 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvic
a/).  
Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka  na delovno dobo in znaša 0,33% od 
osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.  
 
300102 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev                                                          20.500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj te proračunske postavke so načrtovana sredstva, ki so namenjena 
podžupanu/podžupanji za nepoklicno opravljanje funkcije.  
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Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z 
uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.  
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.  
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki 
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob 
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno 
dobo.  
Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega 
sveta. 
Planirani so stroški za izplačilo nagrad dvema podžupanoma. 
 
300103 – Reprezentanca                                                                                               8.500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj te proračunske postavke so izdatki za reprezentanco župana . Planirana so sredstva 
za dostojno pripravo in izvedbo pogostitev in protokolarnih dogodkih, proslavah, 
raznovrstnih sprejemih, srečanjih obiskih…Sredstva smo planirali glede na realizacijo 
preteklega leta. 
 
300104 – Objave in oglasi                                                                                             1.100,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega so proračunska sredstva namenjena  objavam osmrtnic in čestitk,raznih objav, 
snemanju ter fotografiranju pomembnih dogodkov. 
 
300105 – Stroški za delovanje urada župana                                                                   50,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega so proračunska sredstva namenjena  povračilu stroškov prevoza, dnevnic in 
drugim izdatkom župana, ter stroškom seminarjev, konferenc in simpozijev. 
Sredstva smo planirali glede na realizacijo preteklega leta. 
 

40 –  OBČINSKA UPRAVA  

 
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste 
dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, 
elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in 
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti 
občinske uprave in ostalih administrativnih služb.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, 
obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. 
Oznaka in naziv programa v pristojnosti občine 
 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
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Opis glavnega programa 
 
Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s 
tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter 
izvedba protokolarnih dogodkov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov 
v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, 
sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
  04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov 17.500 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pokroviteljstvo občine ob raznih 
prireditvah, sredstva za zlate poroke, jubileje, protokolarna in poslovna darila, novoletni 
sprejem župana, občinski praznik, sprejem gospodarstvenikov in podobno. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih  
Pravilniki občine 
 
    300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 10.000 
    300402 Odličnjaki 1.000 
    300404 Zlati maturanti 2.000 
    300405 Nagrada uspešnim študentom 3.500 
    300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi 1.000 
 
300401 – Promocijska dejavnost, pokroviteljstva                                                    10.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer 
pripravimo za posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za 
različne sprejeme pri županu ter  protokolarna in poslovna darila, stroške županovega vina, 
ki se izbere na podlagi Pravilnika za določanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vina, ki 
želijo kandidirati.  
Na postavki so planirana tudi sredstva za nagrade zlatim maturantom, nagrade uspešnim 
študentom, ter nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi, ki dosegajo prva tri mesta na 
državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. 
 
300402 – Odličnjaki                                                                                                      1.000,00 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade učencem, kateri so dosegli 
odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole.  
 
300404 – Zlati maturanti                                                                                              2.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V mesecu septembru, na podlagi Sklepa občinskega sveta iz leta 2007, občina objavi javni 
poziv za dodelitev nagrad zlatim maturantom v občini Lenart, ki so v končanem šolskem letu 
dosegli naziv zlati maturant. Nagrade se podeljujejo maturantom, ki so državljani Republike 
Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Lenart in so opravili splošno ali 
poklicno maturo. Pogoj za pridobitev nagrade je pridobitev naziva zlati maturant, katerega 
dokazilo mora vlagatelj priložiti k izpolnjeni vlogi. Vsak zlati maturant prejme denarno 
nagrado v višini 200,00 EUR. 
 
300405 – Nagrada uspešnim študentom                                                                      3.500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V mesecu septembru občina objavi Javni razpis za dodelitev nagrad uspešnim študentom v 
Občini Lenart in sicer na podlagi Pravilnika o nagradah uspešnim študentom v Občini 
Lenart. Predmet javnega razpisa je dodelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in 
podiplomskega študija. Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike 
Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Lenart. Pogoj je uspešno opravljen 
dodiplomski ali podiplomski študij, kjer znaša povprečna ocena vseh opravljenih izpitov, 
vključno z zaključno nalogo (diplomsko nalogo, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo) 
9,1 ali več. Nagrade znašajo od 200,00 do 400,00 €. 
 
300406- Nagrada za izjemne uspehe v športu in kulturi                                           1.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki so planirana  sredstva za razpis ljudi z izjemnimi dosežki na področju športa 
in kulture, saj ugotavljamo da imamo zelo nadarjene športnike in kulturnike ki dosegajo 
odlične rezultate tudi na svetovnih, evropskih in državnih prvenstvih. 
 
Vsa sredstva v okvirju programa smo planirali glede na realizacijo preteklega leta. 
 
 
40     OBČINSKA UPRAVA 10.167.572 
 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
  02029001   Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 
    400205 Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte 1.000 
 
Sredstva so planirana na podlagi povprečnega letnega števila objektov za katera je potrebno 
zagotoviti sredstva zaradi delne oprostitve plačila komunalnega prispevka na podlagi 2 
odstavka 16. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lenart (MUV, št. 14/2010, 
28/2011)  
Sredstva si Občina Lenart prenakaže na poseben podračun komunalnih prispevkov 
(prihodki). 
 
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORTIVE 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste 
dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, 
elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in 
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti 
občinske uprave in ostalih administrativnih služb.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Glavne dolgoročne prioritete so kvalitetno in cenovno racionalno izvajanje protokolarnih 
dogodkov in prireditev, obveščanje občank in občanov ter druge zainteresirane javnosti o 
dogodkih v občini Lenart, o delu župana in občinskega sveta, občinske uprave, ter javnih 
podjetij in zavodov, ki delujejo v okviru Občine Lenart. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
 
Opis glavnega programa 
 
Druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Cilj tega programa je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij 
ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih 
naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov 
v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, 
sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organizacijo in izvedbo prireditev, ter poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih 
dogodkih. 
 
  04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov 52.700 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so planirana sredstva za izvedbo raznih kulturnih prireditev, ki se 
odvijajo tekom celega leta, kot so koncerti, gledališke predstave, otroške prireditve, Maistrove 
prireditve, proslava ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti in druge prireditve 
ob raznih obletnicah, praznikih in priložnostih. Ti stroški zajemajo honorarje izvajalcev, 
stroške ozvočenj, izdelave vabil, stroške SAZAS, manjše pogostitve in druge stroške.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih  
Pravilniki občine 
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    400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve 35.500 
    400403 Božično-novoletna obdaritev otrok 5.200 
    400412 Stroški prireditev LenArt 12.000 
 
 
400401 – Stroški za razne večje kulturne prireditve                                               35.500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke so zajete prireditve v okviru krajevnega in občinskega 
praznika 10.500,00, ter stroški za druge kulturne prireditve 25.000,00 €, kjer so predvideni 
stroški za županov sprejem, proslavo ob kulturnem prazniku, Maistrove prireditve, 
pustovanje, prvomajski pohod, proslava ob dnevu državnosti, božično novoletne prireditve, 
razne manjše prireditve v sodelovanju z Avstrijo in razne druge prireditve skozi leto. V 
postavki so za navedene prireditve vsi stroški, tako nastopajočih, kot ozvočenje, SAZAS, 
pogostitve in drugi organizacijski stroški prireditev.  
 
400403 – Božično novoletna obdaritev otrok                                                              5.200,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ta podprogram zajema tudi stroške za božično novoletno obdaritev otrok, v starosti od 1 do 7 
let, ki imajo stalno in začasno bivališče v občini Lenart, skupaj več kot 650 otrok. Stroški 
zajemajo nakup daril, izvedbo treh lutkovnih predstav (dve v Lenartu in ena v Voličini), 
stroški vabil, ozvočenja in SAZAS. 
 
400412 – Stroški prireditev LenArt                                                                           12.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prireditve LEN-ART potekajo od srede junija do konca avgusta, tako da se v tem času zvrsti  
do 15 do 20 prireditev. V zadnjih letih smo prireditve organizirali s sredstvi sponzorjev ter 
lastnimi sredstvi.  Ta cilj želimo doseči tudi v letošnjem letu. V okviru prireditev LEN-ART 
organiziramo nastope domačih-lokalnih izvajalcev, profesionalnih slovenskih umetnikov in 
tuje izvajalce, zvrstijo se folklorne prireditev, gledališke predstave, koncerti različnih 
glasbenih zvrsti in prireditve za otroke. V teh stroških so zajeti stroški nastopajočih, stroški 
ozvočenja, stroški SAZAS, stroški izdelave programskih listov, manjše pogostitve in drugi 
stroški povezani z izvedbo prireditev. Na vseh navedenih prireditvah nastopajo tudi domača 
društva, učenci osnovnih in glasbene šole. 
Sponzorjem velja posebna zahvala, saj so s svojimi sponzorskimi prispevki  finančno 
omogočili izvedbo prireditev.  
 
  04039003   Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.300 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, ter 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
Pravilniki občine 
 
    400406 Večgeneracijski center 2.300 
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400406 – Večgeneracijski center                                                                                  2.300,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva  v višini 2.300,00 € so namenjena za sofinanciranje programa 
»večgeneracijskega centra«. Sredstva se bodo porabila za kritje materialnih stroškov, ki bodo 
nastajali ob različnih aktivnostih posameznih društev , ki bodo izvajala različne programe 
sodelovanja vseh starostnih skupin občanov v obliki različnih delavnic, srečanj, izobraževanj, 
ipd. 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse 
ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev.  
Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag 
s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne 
administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in 
razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To 
področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj 
občin in drugih oblik povezovanja občin. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih 
sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 
nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 
Opis glavnega programa 
 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje 
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in 
različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 
nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, 
izmenjava izkušenj, pridobivanje strokovne pomoči, in sodelovanje občin v razmerjih z 
državo. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
  06019002   Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.242 
    400633 Članarina SOS 1.242 
 
V okvirju programa in proračunske postavke so planirana sredstva članarina Skupnosti občin 
Slovenije – SOS. Članstvo je prostovoljno, članarina pa znaša 0,15 EUR na prebivalca občine 
in se plačuje v dveh obrokih. Članstvo ima veliko prednosti, saj nas skupnost obvešča o vseh 
novostih , pomagajo lahko pri pripravah pravnih aktov, po nižjih cenah se zaposleni lahko 
udeležujemo kvalitetnih seminarjev, možnosti sodelovanja v skupnih javnih naročilih… 
 
  06019003   Povezovanje lokalnih skupnosti 47.669 
 
Opis podprograma 
 
Delovanje Občine Lenart je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih 
skupnosti in države. Zato Občina Lenart preko sofinanciranja časopisa Ovtarjeve novice, 
raznih članstev poskuša uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese Občine in 
občanov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
- razvoj človeških virov, 
- razvoj gospodarstva, 
- uresničevanje strateških ciljev, 
- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture. 
 
    400628 Regionalni razvoj in programi 47.669 
  
400628 – Regionalni razvoji in programi                                                                  47.669,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (MRA, 
Razvojne agencije Slovenske gorice s statusom območne razvojne agencije, vključno s 
financiranjem Ovtarjevih novic ) v skupni višini 47.669,00 €. Ocena stroškov je narejena na 
podlagi realizacije preteklega leta. 
 
Razvojna agencija Slovenske gorice opravlja naloge območne razvojne agencije - ORA za 
območje Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice – ORP Slovenske gorice, ki 
zajema 9 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Pesnica, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj. 
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V obdobju 2014-2020 izvaja naloge vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, ki 
pokriva območje 10 občin na območju Zahodnih Slovenskih goric. 
 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 
Opis glavnega programa 
 
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter 
hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
  06039001   Administracija občinske uprave 639.188 
 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in 
prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno 
pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako 
so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za materialne stroške, stroške seminarjev, 
plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o občinskem redarstvu 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon za uravnoteženje javnih financ 
Zakon o prispevkih za socialno varnost 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
-  kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske 
uprave, 
-  strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in 
drugih    udeležencev v postopkih,  
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- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi  in  
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno, učinkovito in kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 
 
    400601 Plače 413.710 
    400602 Pisarniški in splošni material in storitve 31.500 
    400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija 98.050 
    400608 Prevozni stroški in storitve 8.500 
    400610 Službena potovanja 200 
    400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih 600 
    400612 Delo zunanjih sodelavcev 3.500 

    400613 
Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, 
varstvo pri delu 3.000 

    400615 Stroški obratovanja prostorov 35.400 
    400624 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 31.728 
    400625 Stroški notarjev 4.000 
    400626 Sodni stroški 4.000 
    400627 Drugi pravni stroški 5.000 
 
400601 – Plače                                                                                                            413.710,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za 
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko 
zavarovanje). Stroški so planirani v skladu s prilogo »Kadrovski načrt za leto 2019« v skupni 
višini  413.710,00 €. Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z Zakonom o sistemu plač 
v javnem sektorju  in priporočili vlade. Dosedanji obseg plač se dviga zaradi zakonskih 
določil o dvigu plačnih razredov za 4% v začetku leta 2019. 
 
400602 – Pisarniški in splošni material in storitve                                                   31.500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nemoteno delo občinske uprave so planirani materialni stroški in storitve. Znotraj tega so 
zajeti stroški za pisarniški material in storitve 10.000,00 €, časopisi, revije in strokovna 
literatura 500,00 € (tu so zajeti stroški 12 mesečne naročnine dnevnika Večer, tednika 
Štajerski tednik, in Medobčinskega uradnega vestnika.), sofinanciranje lokalne radijske 
postaje v višini 10.000,00 računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.000,00 €, drugi 
splošni material in storitve 3.000,00 €, ter plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 
4.000,00 €. 
 
400603–Energija, voda, kom. stor. in komunikacija                                               98.050,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške električne energije 
12.500,00 €, stroške ogrevanja 47.000,00 €, voda in komunalne storitve 5.500,00 €, smeti 
1.550,00 €, stroški telefona, faksa, elektronske pošte 14.000,00 €, poštnine in kurirske storitve 
8.500,00 €, stroški zavetišča za male živali 3.000,00 € ter vzdrževanje spletne strani občine 
6.000,00 €.   
 
400608- Prevozni stroški in storitve                                                                            8.500,00 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujemo sredstva za plačilo goriva 3.000,00 €, vzdrževanja in popravila vozil 3.000,00 €, 
pristojbine za registracijo 800,00 €  in zavarovalne premije za vozila 1.700,00 €. 
 
400610 – Službena potovanja                                                                                          200,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujejo se sredstva na kontu stroški prevoza v državi. Glede na to da zaposleni 
uporabljamo službena vozila, so ti stroški predvsem za parkirnine.  
 
400611 – Strokovna izobraževanja zaposlenih                                                              600,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo seminarjev, simpozije in posvetov. Glede na 
varčevalne ukrepe, se zaposleni odločamo, v kolikor se da,  predvsem za seminarje SOS, saj 
so zaradi članstva občine cenejši.  
 
400612 – Delo zunanjih sodelavcev                                                                              3.500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj proračunske postavke so zajeta plačila avtorskih honorarjev v višini 100,00 €, plačila 
za delo preko študentskega servisa 500,00 € (kljub dejstvu, da letošnje leto nismo imeli 
realizacije na tej postavki, le ta ostaja v planu za  primer morebitnega nadomeščanja ob 
daljših bolniških odsotnosti zaposlenega) in pa nagrade študentom  1.500,00 € (študentom  na 
obvezni praksi v občinski upravi pripada mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse v 
skladu z ZUJF v 97,26 € ter povračilo stroškov prevoza na delo in regres za prehrano, kot 
velja za javne uslužbence). 
  
400613 – Zavarovanje zaposlenih, prevent. zdravstveni pregledi                            3.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 Zdravstveni pregledi za zaposlene, varstvo pri delu. V letu 2019 so planirani stroški 
zdravniških pregledov za vse zaposlene, kateri so prestavljeni iz leta 2018. 
 
400615 – Stroški obratovanja prostorov                                                                   35.400,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za čistilni storitve in material  18.700,00 € 
(čiščenje Propoint), za varovanje občinske zgradbe – alarmi 1.200,00 €, tekoče vzdrževanje 
poslovnih objektov 15.000,00 € in pa tekoče vzdrževanje druge opreme  500 €.  
 
400624 – Medobčinski inšpektorat in redarstvo                                                      31.728,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skupni organ medobčinskega redarstva in inšpektorata je bil ustanovljen z Odlokom o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) ter 
3. člena Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog 
skupne občinske uprave, št. 01003-68/2011, z dne 19. 1. 2012. Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske uprave občin 
ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi. 
MIRM potrebuje za izvajaje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega 
reda, javne snage in čistoče ter zagotavljala varnega ter neoviranega prometa in varstva 
občinskih cest, določena finančna sredstva. Kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic MIRM 
izreka tudi sankcije, pri čemer so globe izrečene fizičnim ter pravnim oz. odgovornim osebam 
prihodki, ki se stekajo v proračun občine, kjer je prekršek bil storjen. Kljub opisanemu pa 
profitna dejavnost ni osnovna dejavnost organa, ampak je osnovni zakonski namen doseči 
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spoštovanje uveljavljenih predpisov, torej zagotavljanje pravne varnosti na območju občin 
ustanoviteljic.  
 
400625 – Stroški notarjev                                                                                             4.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški notarskih storitev predstavljajo predvsem stroški overitev in stroški  predlogov vpisov 
sprememb lastninskih pravic pri ureditvi nepremičnin pod kategoriziranimi občinskimi 
cestami, ob tem pa še razni vpisi služnostnih in drugi stvarnih pravic, kar je vezano predvsem 
na načrtovane investicije, ureditve lastninske pravice na zemljiščih pod občinskimi 
kategoriziranimi cestami, sestava notarskih listin v postopkih ipd.     
 
400626 – Sodni stroški                                                                                                  4.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za stroške, ki nastajajo v raznih sodnih postopkih, kot so predujmi za izvedence, 
eventuelne sodne takse, varščine v postopkih sodnih prodaj zemljišč, na katerih ima občina 
interes ipd.  
 
400627 – Drugi pravni stroški                                                                                      5.000,00  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Gre za stroške odvetniških storitev, ki jih koristimo v postopkih, kjer se Občina na podlagi 
zakona ne more zastopati sama, kot so npr. gospodarski spori, ter zastopanja na drugih 
področjih – izvršilnih ipd. 
 

  06039002   
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprav 50.580 

 
Opis podprograma 
 
Zagotoviti občinski upravi in njenim organizacijskim enotam primerne prostore ter 
opremljenost delovnih mest. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o izvrševanju proračuna 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
- zagotovitev delovnega mesta, 
- ohranitev objektov in javnih površin, 
- dobava za ogrevanje prostorov, elektrike ter vode, 
- odvažanje odpadkov, 
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Nemoteno izvajanje dela. 
 
    400617 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za 15.400 
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delovanje uprave 
    400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme 26.000 
    410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO 9.180 
 
 
400617 – Zavarovanje objektov in opreme                                                               15.400,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za zavarovanje občinskega premoženja in odgovornosti načrtujemo 15.400,00 €. 
 
400618 – Nabava in vzdrževanje strojne opreme                                                     26.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebna brezhibna računalniška in programska 
oprema. Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za  vzdrževanje računalniške in 
programske opreme v višini 20.000,00 € in sredstva za nakup računalniške in programske 
opreme v višini 6.000,00 €. Pri vzdrževanju računalniške opreme so poleg storitev vključene 
tudi plačila vseh pravic za programska orodja s katerimi deluje občinska uprava in se 
plačujejo letno, programi MS, CADIS, antivirusna zaščita, digitalna potrdila in druga plačila 
za licenčnine za programska orodja in pravice dostopov do različnih baz preko katerih lahko 
deluje občinska uprava. Ob tem pa tudi dejansko vzdrževanje tako programske opreme kot 
strojne opreme.  
 
410603 – Stroški službenih vozil in opreme - RO                                                       9.180,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana za vzdrževanje in uporabo vozila Kia, ter drugih delovnih strojev in 
orodij ki jih uporablja režijski obrat (traktor, kosilnice, LTZ, motorne žage, kosilnice na nitko, 
snežna freza ipd.). Za goriva in maziva je predvidenih 5.710,00 €, za vzdrževanje in popravilo 
vozil 2.670,00 € in zavarovalne premije za motorna vozila 800,00 €. 
Sredstva so planirana glede na lansko realizacijo. 
 
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, 
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema 
varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti 
njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter 
okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem 
področju je pomembno omeniti naslednje dokumente: 
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije 
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in 
opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Lenartu. 
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Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim 
vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost 
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih 
elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in 
učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine Lenart ter s tem zvišuje raven 
varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je 
komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so 
tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih situacijah. 
 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje gasilskih društev in zvez. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
  07039001   Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.700 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot 
in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in 
opremljanje društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.   
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Zakon o varstvu pred požarom 
Zakon o gasilstvu 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih 
organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno 
ukrepanje po nesrečah. Dolgoročni cilj je tudi, da vzpostavimo potreben sistem civilne 
zaščite, ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe. 
Pomembno je tudi, da obveščamo prebivalce o nevarnostih in možnih zaščitah pred njimi. 
 
    400702 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje 500 
    400710 Stroški intervencij (štab CZ) 1.000 
    400711 Opremljanje štabov CZ 1.000 
    400722 Izobraževalni programi 200 
 
400702 – Opazovanje, obveščanje, alarmiranje                                                            500,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 500,00 € stroškov. 
 
400710 – Stroški intervencij (štab CZ)                                                                        1.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 1.000,00 € stroškov. 
 
400711 – Opremljanje štabov CZ                                                                                1.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 1.000,00 € stroškov. 
 
400722 – Izobraževalni programi                                                                                   200,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke načrtujemo 200,00 € stroškov. 
 
  07039002   Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 44.052 
 
Opis podprograma 
 
Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške 
operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih 
enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje 
gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), 
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Zakon o varstvu pred požarom 
Zakon o gasilstvu 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti 
poklicnih gasilskih enot na območju naše občine za posredovanje ob naravnih in drugih 
nesrečah, ter učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj temelji na ustrezni opremljenosti gasilskih društev ter reševanju pri 
naravnih in drugih nesrečah, predvsem pa gašenja požarov. 
 
    400705 Gasilska zveza Lenart 16.000 
    400712 Občinsko poveljstvo 900 
    400713 Zavarovanje ljudi in opreme 250 
    400714 Požarna taksa 10.000 
    400715 Zdravniški pregledi - GASILCI 1.302 
    400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart 4.500 
    400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina 2.750 
    400718 Obvezna javna služba - PGD Selce 2.750 
    400719 Izobraževanje gasilskih pripadnikov 500 
    400720 Vzdrževanje gasilske opreme 1.500 
    400723 Obramba proti toči 3.600 
 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
 
Sredstva so namenjena Gasilski zvezi za sofinanciranje javne gasilske službe 16.000,00 €, 
Gasilskim društvom, požarna taksa, katero nam mesečno nakazuje Ministrstvo za obrambo, 
mi pa te zneske prenakazujemo gasilskim društvom skupno v višini 10.000,00 €; 500 € je 
namenjenih izobraževanju gasilskih pripadnikov, 1.500,00 € vzdrževanju gasilske opreme, ter 
3.600,00 € po razrezu za letalsko obrambo pred točo, ki jo izvaja vsako leto Letalski center 
Maribor, ter za zdravniške preglede gasilcev 1.302,00 €. 
 
 
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj je čim večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost. 
 
Opis glavnega programa 
 
V okviru tega programa se načrtujejo sredstva za izvedbo programa spretnostne vožnje 
osnovnošolskim otrokom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Zagotavljanje čim večje varnosti in ozaveščanje otrok o varnosti v cestnem prometu. 
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08029002   Notranja varnost 1.000 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje in izvedba programa spretnostne vožnje 
JUMNIKAR. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o policiji 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Izboljšanje prometne varnosti in osveščanje osnovnošolskih otrok o varnosti v cestnem 
prometu. 
 
    100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma je načrtovana proračunska postavka za prometno preventivo, 
porabnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 1.000,00 €. Sredstva se 
namenjajo izvedbi programa Jumnikar, ki se izvede v Osnovni šoli Lenart za pete razrede cca. 
600,00 €, ostala sredstva pa so namenjena za nakupe rutic za prvošolčke ter vzdrževanje 
prikazovalnikov za merjenje hitrosti. 
 
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 
ohranjamo in razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
 
Opis glavnega programa 
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Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih 
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma 
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij 
in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje 
izobrazbe strukture brezposelnih ter zmanjšanje število brezposelnih v lokalni skupnosti. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih v naši 
občini. 
 
  10039001   Povečanje zaposljivosti 3.000 
 
Opis podprograma 
 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje samozaposlovanja.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD in 55/17). 
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 
67/16 in 55/17) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
- aktivirati brezposelne in njihovo socializacijo, 
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest, 
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
Kazalniki so sledeči: Letna stopnja brezposelnosti na lokalni ravni ter število izhodov v redne 
zaposlitve. 
 
    401001 Sofinanciranje samozaposlovanja 3.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje samozaposlovanja.  
Občina izvaja naloge na področju aktivne politike zaposlovanje in vzpodbuja odpiranje novih 
delovnih mest v smislu samozaposlovanja brezposelnih oseb, za kar v skladu z občinskim 
pravilnikom namenja del proračunskih sredstev za finančno pomoč pri samozaposlitvi. 
Realizacija postavke je odvisna od števila prispelih vlog posameznikov.  
 
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Opis področja proračunske porabe 
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Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za 
kmetijstvo). 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 
ohranjamo in razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
Opis glavnega programa 
 
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu 
in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Razvojni projekti in 
aktivnosti na področju razvoja podeželja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem, 
ohraniti kulturno in 
bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva 
in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Kazalci: 
- število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
11029003 – Zemljiške operacije 
 
  11029003   Zemljiške operacije 440.916 
 
Opis podprograma 
 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za izvajanje kmetijskih operacij v obliki 
nepovratnih sredstev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program 
ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 
2020 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
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Namen izvajanja zemljiških operacij, kot so komasacije in melioracije kmetijskih zemljišč, je 
izboljšanje posestne in zemljiške strukture ter izboljšanje pogojev obdelave kmetijskih 
zemljišč 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj je izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev za obdelavo zemljišč. 
 
    401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 440.916 
 
401114 – Namakalni sistem Selce – namakanje kmetijskih zemljišč 
V Občini Lenart, kraju Selce je bil v letu 1999 zgrajen mali namakalni sistem, za katerega je 
bilo izdano uporabno dovoljenje 35104-283/2001-6 UE Lenart z dne 08.01.2002. Namakalni 
sistem je bil zgrajen za takrat Sadjarstvo Lenart ni pa bil v funkciji. 
Program razvoja podeželja 2014-2020 ponuja možnost, da se lahko v okviru ukrepa 4.3, 
sofinancira izgradnja velikega namakalnega sistem, ki je podprt 100 % iz sredstev EKSRP. 
Zaradi zgoraj navedenega so se okoliški kmetovalci odločili, da bi s pomočjo Občine Lenart, 
ki bi se prijavila na javni razpis za Izgradnjo velikih namakalnih sistemov v letu 2019, s 
pomočjo omenjenih sredstev očistili obstoječo akumulacijo, zgradili novo črpališče in 
primarni vod do vsake parcele, kjer se bo namakalo. Omenjena kapaciteta zajetja omogoča 
namakanje 40 do 60 ha kmetijskih površin.  
Znesek projekta se je povečal iz prvotno planiranih 142.740,00 € na 440.916 €  zaradi zajetja 
večjega območja namakanja. Plan za leto 2019 pa je 440.916,00 €. Planirana investicija je 
bila prestavljena iz leta 2018 v letošnje leto. 
  
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in 
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke ter vodne infrastrukture. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
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9%

91%

Vlaganje v cestno 
infrastrukturo v letu 2019

vlaganje v ceste

ostali del proračuna

 
Tabela 13: Prikaz deleža vlaganja v cestno infrastrukturo 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje 
cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje cest. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanja občinskih cest 
ter v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v 
cestnem prometu. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
13029004 - Cestna razsvetljava 
 
  13029001   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 479.600 
 
Opis podprograma 
 
Ta podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), 
upravljanje in tekoče vzdrževanja javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire 
za umirjanje prometa - grbine). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem 
vremenu, 
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. 
 
    401303 Redno vzdrževanje javnih cest 421.600 
    4013113 Izdelava projektov za krožišče Voličina IDZ 3.000 
    4013114 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 5.000 
    4013116 Kolesarske poti ORP Slov.gorice 50.000 
 
401303 – Redno vzdrževanje javnih cest                                                                      421.600 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Program rednega vzdrževanja cest, zajema proračunski postavki namenjeni izvrševanju 
koncesijske pogodbe, ki zajema vsa potrebna dela letnega in zimskega cikla vzdrževanja (KS 
Voličina 200.000,00 €, KS Lenart 220.000,00 € in vzdrževanje gozdnih - po programu in 
financiranju Zavoda za gozdove Slovenije, se vsako leto izvedejo najnujnejši ukrepi za 
varnejše dostope do gozdov – 1.600,00 €).  
 
4013113– Izdelava projektov za krožišče Voličina IDZ                                            3.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V Območju križišča LC 203 181 z LC 203182 pri ČN Voličina načrtujemo izvedbo krožišča, ki 
bi poskrbela za varno urejenost tega tri krakega križišča. V letu 2019 načrtujemo izvedbo 
projektov ter pripravo dokumentacije in po možnosti dogovoriti se za nakup potrebnih 
zemljišč za izgradnjo krožišča, ki se bo izvedlo v prihajajočih letih.  
 
4013114 – Izdelava projektov – prometne in druge rešitve                                      5.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lenart načrtuje v tej postavki sredstva za projekte, ki jih potrebujemo pri načrtovanju 
investicij za prihodnja leta. Sredstva iz postavka s namenjena predvsem prometnim 
elaboratom načrtom ipd, ki jih pripravlja gradbena fakulteta, v letu 2019 za prometno 
ureditev naselja Voličina, ureditev posameznih križišč ter druge investicije. 
 
4013116 – Kolesarske poti ORP Slov. gorice                                                            50.000,00 
Na postavki so rezervirana sredstva za del stroškov projektiranja mreže kolesarskih poti, 
katero nameravamo občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj  in pridružene občine:  Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Gornja Radgona in 
Apače. Skladno z dogovorom z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, občine 
pristopijo k projektiranju tudi tistega dela kolesarskih povezav iz državne kolesarske proge, 
pri izvedbi bo ta del vložka upoštevam kot vložek občine. Skupaj se načrtuje 152.833 m 
kolesarskih povezav, kot sledi: 
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  Km 
Šentilj 10.450 
Pesnica 26.825 
Lenart 22.780 
Sveta Trojica v S. g. 15.965 
Cerkvenjak 9.035 
Sveti Jurij ob Ščavnici 16.550 
Benedikt 3.318 
Sveti Andraž v S. g. 3.710 
Trnovska vas 2.500 
Sveta Ana 13.620 
Sveti Jurij v S. g. 6.140 
Apače 6.220 
Gornja Radgona 2.050 
Radenci 8.640 
Juršinci 5.030 
SKUPAJ dolžina v m 152.833 

 
 
S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju 
Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do 
delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in 
Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim 
več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet ter se s tem 
prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično 
pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. 
 
Razlog za pristop k investiciji je spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, 
zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane 
mobilnosti. Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo 
uporabo trajnostnih oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih 
centrov ter postajališč javnega potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti 
med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali 
pogoji za varno rekreacijo prebivalcev, posledično  pa bi se povečala dnevna aktivnost ter 
zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo tudi več kot 5 km, zato 
slabše fizično pripravljeni prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih oblik e-
mobilnosti. 
 
Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji 
imelo pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo 
lahko predstavljala kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna. Projekt presega 
občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh razvojnih 
regij, navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji. 
 
Skupna dolžina novozgrajene kolesarske mreže bo potrjeni projektni nalogi znašala 172,5 km, 
od tega 123,3 km po območju ORP Slovenske gorice in 49,2 km po območju Prlekije (gre za 
del državne kolesarske poti D 4 in D8, ki go bo izvajala DRSI). 
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  13029002   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 340.000 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne 
infrastrukture .  
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na  proračunski postavki za rekonstrukcijo 
in modernizacijo občinskih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih 
cest po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva  za investicijski nadzor, 
načrte in drugo projektno dokumentacijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest, 
- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in 
preplastitve cest. 
 
Tako kot za vse ostale investicije v proračunu oziroma ves variabilen del proračuna, velja 
tudi za ta program, da se bo izvajal skladno z razpoložljivimi sredstvi na način, da se bo v 
skupnem znesku investicij zadnjih 30% investicij zadržalo do poznega poletja oziroma jeseni, 
oziroma tako dolgo da bodo iz realizacije vidni prihodki v okviru predvidevanj in tako tudi 
zagotovljena sredstva za izvedbo. V primeru, da katera investicija ne bo v celoti ali sploh ne 
bo izvedena kljub načrtu v proračunu se bo uvrstila v NRP oziroma proračun prihodnjega 
leta. Navedeno je glede na negotovost finančnih prihodkov v zadnjih letih nujno za 
zagotovitev likvidnosti občine. Na sploh se bodo investicije in variabilen del proračuna 
izvajal postopoma tekom leta, saj želimo zadeve izpeljati brez kratkoročnega financiranje če 
bo le možno, oziroma bomo kratkoročno financiranje najeli zgolj v primeru, da za 
sofinancirane projekte ne bomo pridobili sofinancerskih sredstev vnaprej temveč šele po 
izkazanem plačilu, v takem primeru se kratkoročnem financiranju skoraj gotovo ne moremo 
izogniti sploh če bo navedeno (zamik sofinancerskih sredstev)  pri največjih sofinanciranih 
projektih. 
 
V okviru podprograma načrtujemo naslednje sanacije cest:  
 
    4013100 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 40.000 
    4013115 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 120.000 
    401381 Rekonsrukcija ceste Hrastovec - Voličina 140.000 
    401399 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 40.000 
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4013100 – Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina                                               40.000,00 
Sredstva so rezervirana za asfaltiranje gramoziranih cest. Dela se bodo izvajala po dogovoru 
z lokalno skupnostjo. 
 
4013115 – Rek. ceste Zavrh - Nadbišec                                                                    120.000,00 
V postavki so rezervirana sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Zavrhu v smeri 
Nadbišca. Odvisno od možnosti bomo uredili nadaljevanje rekonstrukcije v naselju Zavrh od 
stolpa pa do križišča pri muzeju »Kranvogel« v kolikor seveda bodo sredstva zadoščala. 
Tekom ureditve prometne infrastrukture se bo na tem delu položil tudi nov razvod javne 
razsvetljave, ostala infrastruktura v tem delu je urejena in ni potrebna obnove.  
 
401381 – Rekonstrukcija ceste Hrastovec – Voličina                                            140.000,00 
V letu 2017 je bila izvedena kompletna sanacija in širitev vozišča v dolžini 1,1 kilometer od 
skupne dolžine ceste, ki mere 3 kilometre. Sredstva so rezervirana za nadaljevanje investicije 
v smeri Hrastovca. V proračunu 2019 je rezervirana druga tretjina sredstev, ki so potrebna za 
obnovo celotnega odseka. Zadnji del investicije se bo izvedel še leta 2020. 
 
401399 – Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart                                                    40.000,00 
Sredstva so rezervirana za asfaltiranje gramoziranih cest. Dela se bodo izvajala po dogovoru 
z lokalno skupnostjo. 
 
  13029003   Urejanje cestnega prometa 1.377.000,00 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih 
naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, drogov 
semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
Zakon o graditvi objektov 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema, ter 
urejena avtobusna postajališča. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega 
sistema, ter vzdrževanje avtobusne postaje Lenart. 
 
    401304 Vzdrževanje avtob. postaje Lenart 1.000 
    401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 8.000 

    401396 
Ureditev središča mesta Lenart - Ureditve državnih cest in 
treh obstoječih križišč v strnjenem območju mesta Lenart 105.000 

    401397 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 12.000 
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401304 – Vzdrževanje avtobusne postaje Lenart                                                       1.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Znotraj proračunske postavke so načrtovana  sredstva v višini 1.000 € za tekoče vzdrževanje 
avtobusne postaje Lenart. 
 
401327 – Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest                              8.000,00 
Znotraj tega podprograma so načrtovana  sredstva v višini 8.000 € za ureditev prometne 
signalizacije in kategorizacije cest (načrti in druga projektna dokumentacija, postavitev nujno 
potrebne nove prometne signalizacije na območju celotne občine, kategorizacija novih 
občinskih cest). 
 
401396 – Ureditev  državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju mesta 
Lenart                                                                                                                         105.000,00 
Investicija Ureditev državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju Lenart so se 
zaključila v letu 2018. V letu 2019 so planirana sredstva za plačilo v višini 105.000,00 €. 
 
 
401397 – Rekonstrukcija avtobusnih postajališč                                                     12.000,00 
V letu 2019 planiramo sredstva za avtobusno postajališče v naselju Lormanje. 
 
  13029004   Cestna razsvetljava 142.000 
 
Opis podprograma 
 
Gre za gradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih cestah 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem 
preprečevanje vandalizma zaradi osvetljenosti naselij. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi 
varčnimi svetilkami. 
 
401302 – Tekoče vzdrževanje JR in poraba elek. energije                                    102.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj proračunske postavke se načrtujejo sredstva za javno razsvetljavo in sicer za porabo 
električne energije v višini 72.000,00 € ter za tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave v 
višini 30.000,00 € za redna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi.   
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401351 – Investicijsko vzdrževanje JR                                                                      40.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru javne razsvetljave pa načrtujemo tudi sredstva v višini 40.000,00 € za  sanacije 
drogov JR, razne dograditve in menjave obstoječe dotrajane razsvetljave. Zakonodaja nam 
narekuje čim hitrejšo zamenjavo obstoječe razsvetljave za novejšo in varčnejšo. Tako nekaj 
sredstev namenjamo in sledimo zakonodaji in trendom varčevanja. 
 
  13069001   Investicijska vlaganja v telekomunikacije 55.000 
    4013111 Širitev optič.omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 30.000 
    4013112 Širitev optič.omrežja / KS Voličina 25.000 
 
4013111 – Širitev optič. Omrežja/ Sp. Žerjavci, Sp. Partinje                                 30.000,00 
Občina Lenart je v preteklih letih uspela urediti širitev optičnega omrežja v večji del občine. 
V območja, kjer smo lansko leto polagali zaščitne cevi izvajalec oziroma operater načrtuje 
vpihovanje optičnih razvodov v tem letu. Da bi pokrili celotno območje občine s primarnimi 
optičnimi vodi je potrebno urediti razvejanje še v smeri Sp. Žerjavcev ter Spodnjega Partinja 
na območju KS Lenart. V tem delu Občina poskrbi za položitev zaščitnih cevi v območju 
položitve primarnega voda, ostale dele, pa prevzame operater ki nadaljuje z izgradnjo do 
posameznih objektov in vpihuje optične kablovode. Po zaključku teh del bo na območju KS 
Lenart ostal še manjši del območja nepokrit z zaščitnimi cevmi, za katerega pričakujemo da 
ga bo pokril z novo mrežo operater sam, odvisno seveda od potreb in želja posameznikov po 
priključitvi. 
 
4013112 – Širitev optič. Omrežja / KS Voličina                                                       25.000,00 
Na območju Voličine se je v lanskem letu položilo omrežje zaščitnih cevi v delu naselja Selce 
proti Stražem, Selce v smeri Rogoznice ter v Nadbišcu ter v Spodnji Voličini. Plačilo 
izvedenih del v decembru 2018 zapade v plačilo v letu 2019, zato je ta postavka načrtovana 
za plačilo že izvedenih del. V območju KS Voličina je glavnina primarnih vodov položena, 
pričakujemo da na to področje infrastrukture ne bo potrebno vlagati dodatnih sredstev v 
prihodnjih letih temveč bo preostanek investicij izvedel operater sam.  
 
14 – GOSPODARSTVO 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in 
gostinstva. 
Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov 
in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni 
meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega 
gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja 
gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine  kot 
zanimive destinacije za obiskovalce od drugod. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva ter vzpostavljanje pogojev 
za razvoj turizma. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
Opis glavnega programa 
Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
- razvoj turizma, 
- pomoč pri uresničitvi programa turističnega društva, 
- s sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce  
tudi od drugod, promocija občine navzven, 
- s turističnimi tablami zagotoviti preglednost kraja. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Povečanje prepoznavnosti območja občine širši javnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
  14039002   Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 80.952 
 
Opis podprograma  
 
V podprogramu so načrtovani izdatki za razvoj turizma, vzdrževanje tematskih poti in 
članarino društva Las Ovtar, prav tako so vsebovani projekti katere smo prijavili v programe 
financiranja INTTEREG. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji in letni izvedbeni cilji  
 
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlaganje v razvoj turističnih 
produktov ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki 
delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj – zadovoljitev potreb turistov in 
posledično vpliv na gospodarsko rast. 
 
    401404 Razvoj turizma 2.000 
    401416 Vzdrževanje tematskih poti 1.000 
    401426 Članarina LAS OVTAR 8.246 
    401428 Čezmejno sodelovanje SI - HU 7.500 
    401430 Vzdrževanje Štupičeva vile Zavrh 12.000 
    401433 Cimprača - Zavrh 41 10.000 
    401437 Rupert 40.206 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
401404 – Razvoj turizma                                                                                              2.000,00 
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V okviru proračunske postavke so načrtovan sredstva za pripravo raznih materialov in gradiv 
za promocijo občine. 
 
401416 – Vzdrževanje tematskih poti                                                                         1.000,00 
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje tematske poti okoli jezera Komarnik. 
 
401426 – Članarina LAS OVTAR                                                                               8.246,00 
Vse občine na območju LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC prispevajo 1,00 €/prebivalca kot 
prispevek za stroške delovanja Lokalne akcijske skupine.   
 
401428 – Čezmejno sodelovanje SI - HU                                                                    7.500,00 
S Programom  sodelovanja Interreg V– A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost 
območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, 
varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov 
in storitev. Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti.  
V letu 2018 smo realizirali sredstva v višini 97.793,50 €. 
 
Sredstva v letu 2019 so namenjena izvedbi prireditve Pobeg v zgodovino čarovništva. 
 
401430 – Vzdrževanje Štupičeve vile Zavrh                                                             12.000,00 
Sredstva na postavki so namenjena dokončanju in finalizaciji objekta, katerega smo obnovili 
v letu 2018, vzdrževanju Štupičeve vile, obratovalnim stroškom in nujno potrebnim delom za 
funkcioniranje objekta. 
 
401433 – Cimprača – Zavrh 41                                                                                  10.000,00 
Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom za ohranitev in vzdrževanje Cimprače, ki 
je tradicionalna panonska hiša, ki jo danes še redko kje najdemo. 
 
401437 – Rupert                                                                                                          40.206,00 
Za izvedbo operacije RUPERT  je potrebno urediti KULTURNI DOM VOLIČINA. Načrtovani 
posegi zajemajo ureditev dvorane (pleskanje, ureditev odra), vhodne avle, stopnišča, hodnika, 
društvene pisarne in zamenjave vhodnih vrat v objektu Kulturnega doma Voličina. 
 
Ureditev prometne infrastrukture v centru Voličine 
Načrtovani posegi v prometno infrastrukturo zajemajo zamik pločnika, razširitev ceste v 
križišču, prestavitev avtobusnega postajališča ob cesto in ureditev cestnih robnikov. 
 
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja 
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti.   
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
 



 

Proračun 2019 – Osnutek  Obrazložitve  72 
 

Opis glavnega programa 
 
Glavni program zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem 
okolja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov drugih mestih, ki ni namenjeno za 
odlaganje odpadkov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
 
  15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.500 
 
Opis podprograma 
 
Sredstva namenjena odvozu odpadkov iz javnih mest in drugim stroškom pri zbiranju 
odpadkov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu okolja 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjati čisto okolje in k tem spodbujati občane. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju čiščenja in 
ravnanja z odpadki. 
 
    401504 Zbiranje odpadkov 2.500 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva Zbiranja odpadkov – odvoz smeti iz 
javnih mest. 
 
  15029002   Ravnanje z odpadno vodo 3.688.039 
 
Opis podprograma 
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Sredstva namenjena za delovanje in upravljanje ČN, stroški pobiranja okoljskih dajatev in 
kanalščin, ter izgradnjo centralne čistilne naprave v Lenartu. 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o gospodarskih javnih službah 
Zakon o ohranjanju narave 
Zakon o vodah 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
- zavarovanje vodotokov in podtalnice, 
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, 
- preprečevanja onesnaženosti okolja. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
    401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav 24.100 
    401503 Vzdrževanje kanalizacije 52.000 
    401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 7.000 
    401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda 11.400 
    401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 3.313.539 

    401514 
Razbremenitev kanalizacije in ured. infrastrukt. v naselju 
Močna 90.000 

    401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 80.000 
    401520 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 110.000 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 
401502 -  Obratovalni stroški čistilnih naprav                                                         24.100,00  
Gre za stroške električne energije, vode in komunalne storitve, redno vzdrževanje kanalizacij 
in pa redno vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav. 
  
401503 -  Vzdrževanje kanalizacije                                                                           52.000,00          
Občina bo iz proračuna tako krila tudi vse ostale stroške povezane s kanalizacijo in čistilnimi 
napravami kot so stroški vzdrževanja kanalizacije, čiščenje in preboji, upravljane čistilnih 
naprav, itd. 
 
401505 -  Sofinanciranje malih čistilnih naprav                                                         7.000,00          
Predvideno sofinanciranje v pavšalnem znesku 500,00 € na podlagi vloge – MČN.   
 
401509 -  Stroški pobiranja takse/odpadna voda                                                     11.400,00 
Na postavki so planirani stroški, ki nastajajo pri obračunavanju okoljske dajatve kot je 
okoljska taksa, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Tako nastajajo tudi 
stroški povezani z izdajo položnic uporabnikom, kot je tisk položnic in poštni stroški ki pa so 
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bistveno nižji kot so bili prej stroški, ki jih je prejšnji izvajalec na letni ravni dejansko občini 
zaračunaval.  
 
401510 -  Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart                                       3.313.539,00 
S postavitvijo Centralne čistilne naprave Lenart velikosti cca 5000 PE se dolgoročno rešuje 
čiščenje odpadnih voda v mestu Lenart in tudi širše vsaj za obdobje dobrih 20 let. Po 
izgradnji Centralne čistilne naprave ( CČN ) bodo v mestu Lenart v glavnem vsi uporabniki 
priključili na CČN, istočasno pa se omogoči na njej obdelava blata iz drugih ČN v občini.. 
Tako se z gradnjo CČN opusti ČN Globovnica in se ta preuredi v prečrpališče odpadnih voda 
zahodnega dela mesta Lenarta, istočasno pa bo prečrpališče služilo kot sprejemno fekalna 
postaja za blato iz drugih ČN in sprejem grezničnih gošč. CČN bo omogočila čiščenja vseh 
odpadnih vod v mestu Lenart, tudi industrijskih in odpadnih voda iz bližnjih naselij kot so 
Radehova dolgoročno pa je na njo mogoče priključiti, tudi naselja Lormanje, del naselja 
Strma gora, dela naselja Spodnji in Zgornji Žerjavci ter dela naselja Zgornji in Spodnji 
Porčič. CČN bo omogočala sprejemanje grezničnih gošč in sprejemanje mulja iz manjših ČN 
iz celotne občine Lenart. Za učinkovito čiščenje in racionalno delovanje je v sklopu izgradnje 
CČN potrebno izvesti rekonstrukcijo dela zastarelega kanalizacijskega sistema, v katerega 
danes zatekajo zaledne in podtalne vode, ki povišujejo stroške investicije in stroške 
obratovanja. 
Pred dnevi smo podali dokončno vlogo za sofinanciranje iz kohezijskega sklada, pričakujemo 
potrditev do meseca aprila, v mesecu juniju pa že objavo javnega naročila in pričetek del v 
mesecu septembru. 
 
401514 -  Razbremenitev kanalizacije in ureditev infrastrukture v naselju Močna 
90.000,00 
Sredstva so namenjena kompletni preureditvi ulice v naselju Močna z zamenjavo vseh 
asfaltnih površin, postavitvijo nove javne razsvetljave, izvedbo meteorne kanalizacije in 
končno asfaltiranje. Istočasno se bo še izvedla prevezava vodovoda na novo omrežje. 
 
401518 -  Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici                                          80.000,00 
 
Obnova kanalizacije na Prežihovi ulici načrtujemo zamenjavo obstoječe kanalizacije v dolžini 
250 m. načrtuje se zamenjav obstoječega kanalizacijskega voda, ki je dotrajan in propusten v 
izvedi betonski cevi. V preteklosti se je zamenjal že nižje leži kanalizacijski vod za 
stanovanjskimi objekti v tem letu načrtujemo zamenjavo kanalizacije v območju ulice. V 
sklopu le te se bo uredilo tudi voziščne konstrukcije ter druga dotrajana komunalna oprema.  
 
 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter 
zagotavljati pogoje za 
nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih 
komunalnih 
dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, 
zelenih površin in 
otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in 
ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o vodah, 
Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 - Komunalna dejavnost 
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna,..) 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za 
gospodarjenja s prostorom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema 
za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter 
izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske 
opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 - Prostorsko načrtovanje 
 
  16029001   Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.150 
 
Opis podprograma 
 
Predvidena so sredstva za parcelacije in odmere v zazidalnem območju, ter geodetski posnetki 
in odmere cest. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o urejanju prostora 
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Zakon o varstvu okolja 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega števila odmer kategoriziranih občinskih cest in ureditvi 
lastniškega stanja pod komunalno infrastrukturo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je izvedba odmer vsaj v vseh tistih primerih pri katerih je volj dosedanjih lastnikov 
po urejanju zemljiškoknjižnega stanja na območju kategoriziranih občinskih cest.  
 

    411645 
Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov 
in naprav 6.150 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva Geodetski posnetki in odmere cest, 
komunalnih objektov in naprav v višini 6.150,00 €. 
 
  16029003   Prostorsko načrtovanje 70.000 
 
Opis podprograma 
 
Predvidena so sredstva za izdelavo sprememb prostorsko ureditvenih pogojev za občino, 
pripravo strokovnih podlag za stavbnih zemljišč, sredstva za program opremljanja stavbnih 
zemljišč in sredstva za pripravo podatkov o namenski rabi zemljišč. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o urejanju prostora 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema 
posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 
ureditve. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov,  izpolnjevanje določil 
zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora; omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega 
opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno 
gradnjo. 
 
    401654 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 50.000 
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    401661 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 20.000 
 
401654 – Nadaljevanje postopka sprejema OPN                                                     50.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Občina mora do oddaje predloga OPN v druga mnenja uskladiti celotno gradivo z mnenji 
posameznih soglasodajalcev iz prvih mnenj, z ugotovitvami iz poplavne študije, dopolniti z 
novimi pobudami občanov in drugimi spremembami, ki so nastale v tem času. Izdelovalec 
mora uskladiti in dopolniti tekstualno in grafično / kartografsko gradivo za celotno občino, 
pridobiti druga mnenja, pripraviti javno razgrnitev OPN in okoljskega poročila, skupaj z 
občino spremljati in analizirati pripombe ter pripraviti končno gradivo za sprejem na 
občinskem svetu in za objavo.  
 
401661 – Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart                                  20.000,00 
 
Na postavki so rezervirana sredstva za dokument »Študija variant« Severne obvoznice mesta 
Lenar,ki ga zahteva ministrstvo in je potreben v sklopu sprejema novega OPN s katerim 
umeščamo novo varianto severne obvoznice v prostor. V dokumentu je potrebno iz 
tehničnega- prometnega, ekonomskega in funkcionalnega vidika dokazati utemeljenost 
premaknitve trase obvoznice v prostoru. Dokument pripravlja BPI d.o.o. in Gradbena 
fakulteta Maribor. Ta dokument je tudi podlaga nadaljnjem prostorskem umeščanju nove 
variante severne obvoznice. 

 
1603 - Komunalna dejavnost 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju osnovne komunalne dejavnosti. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
16039001 - Oskrba z vodo 
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 – Objekti za rekreacijo 
16039004 - Praznično urejanje naselij 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
 
  16039001   Oskrba z vodo 110.000 
 
Opis podprograma 
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Načrtujejo se sredstva za rekonstrukcijo tranzitnega vodovoda  in vzdrževanje obstoječega 
vodovoda. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o urejanju prostora 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Omogočiti čim več oziroma v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni 
vodovodni sistem in s tem zagotoviti neoporečno zdravo pitno vodo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer so prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. 
 
    401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema 80.000 
    401663 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 30.000 
 
401615 – Vzdrževanje vodovodnega sistema                                                            80.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V naslednjem letu še pričakujemo nadaljnjo izgradnjo daljših priključkov in sekundarnih 
vodov in za to področje planiramo 60.000,00 €. Za popravila in druga dela na omrežju, ki se 
ne financirajo iz omrežnine pa planiramo cca 20.000,00 €. 
 
401663 – Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl                                                      30.000,00 
V območju ulice je prišlo v preteklosti do več prelomov vodovoda, katerega načrtujemo 
zamenjati v celoti ter hkrati obnoviti hišne priključke. Po menjavi vodovoda pa opraviti tudi 
sanacijo zgornjih ustrojev ceste. Pri investiciji, kot pri ostalih podobnih bomo preverili 
morebiti potrebno položitev ostalih komunalnih vodov,od katerih bodo verjetno gotovo 
položene zaščitne cevi za optiko.  
 
  16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 49.000 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča v skladu s programom. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo 
pokopališč in infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi 
pokopališči. 
 
    4116137 Pokopališka dejavnost Voličina 15.000 
    4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart 26.000 
    4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart 8.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za urejanje pokopališča in mrliške veže 
Lenart v skupni višini 26.000 €. Za urejanje pokopališča in mrliške veže Voličina v je 
namenjeno v skupni višini 15.000 €. 8.000,00 € pa namenjamo za rekonstrukcijo pokopališča 
Lenart in sicer za barvanje stavbne opreme. 
 
Prihodki  iz naslova vzdrževanja in urejanja pokopališč so v enaki višini kot odhodki in so 
namenski prihodki.  
 
  16039003   Objekti za rekreacijo 47.360 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za upravljanje in vzdrževanje javnih površin 
in centrov krajevnih skupnosti v skupni  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 
 zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov  
 zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj  
 investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj  
 
 
    411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS 47.360 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
V okviru proračunske postavke se načrtujejo sredstva za vzdrževanje javnih površin in 
centrov KS v višini 38.000,00 €. Stroški zajemajo materialne stroške ureditve vseh površin 
tako v urbanih središčih kot izven.  
Sredstva so tudi načrtovana za vzdrževanje in popravila komunalnih strojev v višini 2.000,00 
€, sredstva za stroške vode in komunalnih storitev za javne površine v višini 1.860,00 €, ter 
plačila po podjemnih pogodbah v višini 4.500,00 €. Znotraj podprograma so načrtovana 
sredstva tudi za nakup opreme za čiščenje v višini 1.000,00 €. 
 
  16039004   Praznično urejanje naselij 12.540 
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Opis podprograma 
 
Načrtovana so sredstva za prednovoletno okrasitev centrov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o urejanju prostora 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev  novoletne okrasitve naselij  v občini. 
 
    401610 Božično novoletna okrasitev centrov 12.540 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva predstavljajo obešanje in snemanje okrasitve ob novoletnem času in so planirana v 
enaki višini kot preteklo leto. 
 
  16039005   Druge komunalne dejavnosti 50.476 
 
Opis podprograma 
 
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje tržnice. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o urejanju prostora 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Skrb za izgled tržnice in privabljanje novih najemnikov stojnic. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev  nemotene uporabe tržnice končnim 
uporabnikom. 
 
    401649 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 49.776 
    4116139 Vzdrževanje tržnice 700 
 
401649 – Ureditev Ovtarjev plac I.faza                                                                     49.776,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Na tej postavki smo rezervirali lastna sredstva, ki jih bomo potrebovali za rekonstrukcijo 
tržnice  
Projekt Ovtarjev plac zajema ureditev prostora tržnice v Lenartu 
Tako se v 1. fazi projekta izvede stopnišče s klančino in betonska ploščad. 
V kontekstu  ureditve prostora tržnice  se uredijo  novi dostopi iz nižje ležeče Mercatorjeve 
ploščadi, na vzhodni strani obstoječe tržnice primeren za dostop invalidov.  
Ruši se obstoječe stopnišče, ki direktno povezuje nižje ležečo Mercatorjevo ploščad s tržnico 
in stopnišče, ki poteka  ob opornem zidu tržnice in omogoča dostop do nižje ležeče 
Mercatorjeve  ploščadi od glavne ceste na južni strani tržnice. 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za upravljanje in vzdrževanje tržnice 
Lenart v višini 700 €.  
 
 
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko 
gradnjo, spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje 
stanovanj. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju. 
 
  16059003   Drugi programi na stanovanjskem področju 27.850 
 
Opis podprograma 
 
Načrtovana so sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ki so v lasti občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o graditvi objektov 
Zakon o urejanju prostora 
Stanovanjski zakon 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je smotrno vzdrževanje stanovanj v občinski lasti ter 
ohranjanje vrednosti s tekočim vzdrževanjem.  
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    401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine 27.850 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za sredstva, katera zajemajo stroške upravljanja stanovanj in njihovo vzdrževanje (redno 
vzdrževanje in intervencijska dela). Za vsako leto se pripravi Program nujnih vzdrževalnih 
del, katera se izvedejo tekom leta v občinskih stanovanjih in skupnih prostorih. Sredstva so 
planirana tudi za razna nepredvidena intervencijska dela. Višina postavke je 27.850,00 €. 
 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
 
Opis glavnega programa 
 
Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje 
storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju občine Lenart in vse 
zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v 
Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju 
upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči v občini Lenart.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja). 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
  16069001   Urejanje občinskih zemljišč 3.500 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram zajema urejanje zemljišč ki so v občinski lasti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 

 Zakon o evidentiranju nepremičnin  
 Zakon o geodetski dejavnosti  
 Zakon o graditvi objektov  
 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin  
 Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini  
 Zakon o temeljni geodetski izmeri  
 Zakon o prostorskem načrtovanju  
 Zakon o urejanju prostora  
 Zakon o zemljiški knjigi  
 Zakon o varstvu kulturne dediščine  
 Zakon o ohranjanju narave  
 Zakon o kmetijskih zemljiščih  
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
 Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo  

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
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Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom 
omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih 
ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za 
investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom. 
 
    401662 Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. 3.500 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru režijskega obrata načrtujemo ureditev stopnic med mariborsko cesto in Cankarjevo 
ulico v delu, ki ga stanovalci že sedaj uporabljajo kot pešpot. Način ureditve bo podoben tisti, 
ki je bila urejena v lanskem letu iz novozgrajene cesten Prežihovi ulico na plato pred 
Osnovno šolo, torej s »švelerji« prilagojeno terenu in z urejenim držalom.  
 
  16069002   Nakup zemljišč 10.000 
 
Opis podprograma 
 
Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi 
ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.  
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za 
uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o urejanju prostora 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa 
ali prodaje zemljišč. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotovitev pogojev za nakup ali prodajo zemljišč. 
 
 
    401605 Odkupi zemljišč 10.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena so sredstva za nakup zemljišč, tako kot izhaja in načrta pridobivanja stvarnega 
premoženja. 
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17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Kot dolgoročni cilj vidimo v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z 
zdravstvenimi storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter  
zagotovitev občanom možnost zdravstvenega doma v občini, ob predpostavki, da dobimo v 
našo okolico zdravnika. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1702 – Primarno zdravstvo 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
 
Opis glavnega programa  
 
Občina Lenart opravlja naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva in 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter naloge določanja in zagotavljanja mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni in naloge, ki so v njeni pristojnosti.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 
Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in drugih aktov na področju zdravstva, Občina Lenart skuša doseči cilj, 
da je vsem občanom zagotovljena in dostopna primarna zdravstvena oskrba in sicer tako, da 
skrbi za delovanje mreže javne zdravstvene službe in lekarniške dejavnosti, izvaja in financira 
obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, financira in pospešuje razvoj 
preventivnih programov, financira stroške obdukcij, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov 
umrlih. Dolgoročni cilji razvoja na področju primarnega zdravstvenega varstva je razvoj 
sistema, ki bo čim bolj povezoval skrb za bolnika na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.  
 
Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
 
Učinkovito zagotavljanje osnovnega primarnega zdravstvenega varstva in lekarniške 
dejavnosti v naši občini.  
 
Podprogrami znotraj glavnega programa 
 
  17029001   Dejavnost zdravstvenih domov 556.636 
 
Opis podprograma  
 
V sklop podprograma sodijo investicije na področju zdravstva. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 
Vzdrževanje javne zdravstvene infrastrukture.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 
Uresničevanje letnih programov. 
 
    401706 Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart 556.636 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lenart se je v decembru 2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje 
v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« – SKLOP 2, ki pomeni investicijo 
v pridobitev ustreznih prostorov v nadzidavi vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart. 
Z izvedbo investicije bo omogočena implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za 
otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter 
izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, 
vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela 
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni 
skupnosti.  
Ključni namen investicije v nadzidavo vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart je 
nadgradnja in razvoj preventivnih programov za vzpostavitev integriranega centra za 
krepitev zdravja kot samostojne enote Zdravstvenega doma Lenart. 
Skupaj bo pridobljeno 299,81 m2 neto uporabnih površin. Investicija se bo izvajala v dveh 
fazah. Dela prve faze že potekajo in bodo zaključena predvidoma do 30.3.2019, nakar bo 
izvedeno javno naročilo za drugo fazo del, ki bo pomenila finalizacijo investicijskih del in se 
bo zaključila predvidoma  v jesenskem delu leta 2019. 
Za investicijsko in projektno dokumentacijo ter nabavo zdravstvene opreme je bilo v letu 2018 
porabljenih 32.034,77 EUR, za izvedbo prve in druge faze del, nadzor nad gradbeno 
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter nakup preostale zdravstvene opreme pa se v letu 2019 
predvideva 556.636,00 EUR. 
Celotna investicija bo sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in sredstev evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v višini 200.000,00 EUR. 
 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
 
Opis glavnega programa 
 
V program se uvrščata zagotavljanje plačil prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje 
oseb brez dohodkov in storitev mrliško ogledne službe  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in na področju 
plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti in izboljševanje 
zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov oziroma sredstev.  
 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in mrliško pregledne službe. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 
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  17079001   Nujno zdravstveno varstvo 57.000 
 
Opis podprograma 
 
Med zakonske obveznosti občine, ki je bistveni del podprograma, sodi obvezno zdravstveno 
zavarovanje občanov in redno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice 
upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev,  
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 
15/08),  
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - 
ZUJF, 8/13, 14/13).  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Cilj Občine Lenart je, da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo, kar 
posledično pomeni, da ima posameznik zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so to 
državljani RS s stalnim prebivališčem v občini Lenart, ki niso zavarovanci iz drugega 
naslova. Skladno s spremembami in dopolnitvami ZUPJS so od 1.1.2014 do plačila 
prispevkov upravičeni tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti občine, ki izhaja iz področne zakonodaje, kar pomeni 
mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
 
    401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 57.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki nimajo 
možnosti drugega zavarovanja. Število oseb, za katere je občina dolžna plačati prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, je bilo v letu 2018 povprečno 150 oseb. Glede na 
realizacijo 2018 smo načrtovali sredstva za 2019. 
 
  17079002   Mrliško ogledna služba 11.000 
 
Opis podprograma 
Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno 
službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij ter stroške tehnične 
pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na 
obdukcijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
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 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 
15/08),  
 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16).  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2019 smo načrtovali 
glede na realizacijo za leto 2018. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških 
pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcij, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma 
ponesrečenih s kraja nesreče…  
 
    401701 Mrliško pregledna služba 11.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva v višini 11.000,00 €. Program zajema plačilo mrliških pregledov, 
prevozov umrlih in obdukcij umrlih občanov, ki jih je na podlagi zakonodaje dolžna kriti 
občina Lenart za svoje občane. Mrliške preglede opravljajo zdravniki zaradi določitve vzroka 
smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega 
vzroka ali na podlagi nesreč, pa se po odredbi zdravnikov opravijo še obdukcije umrlih.  
 
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem 
kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in 
upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno 
vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do 
kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, 
knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje 
avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.  
V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da 
zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne 
javne športne objekte. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
V pripravi Lokalni kulturni program občine. 
 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) ter 
pospeševanje kulturne, športna in mladinske dejavnosti. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1803 - Programi v kulturi 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
 
Opis glavnega programa 
 
V programu so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu 
tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko 
občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih 
prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in 
obiskovalcev iz drugih krajev. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture, 
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, 
- krepitev lokalne kulturne identitete in prepoznavnosti, 
- ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Lenarta in Voličine. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali knjižničarsko dejavnost ter 
ohranjali interes za vključevanje novih projektov na področju kulture. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvu 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
 
  18039001   Knjižničarstvo in založništvo 112.320 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen 
zagotavljanja knjižnične dejavnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o knjižničarstvu 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o društvih 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Občanom čim bolj približati želeno literaturo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter 
dostopa do čim večjega obsega storitev. 
Kazalci uspešnosti so podatki o uporabi gradiva, zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo 
gradiva… 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
 
    401812 Knjižnica Lenart - plače 84.845 
    401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški 12.359 
    401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig 15.116 
 
V okviru proračunskih postavk se planirajo sredstva za Knjižnico Lenart – Plače 84.845,00 €; 
Knjižnica Lenart – materialni stroški 12.359,00 €; Knjižnica Lenart – nakup knjig 15.116,00 
€. 
Sredstva za plače so se povečale zaradi napredovanj zaposlenih, ter predvidene odpravnine 
za zaposleno ki gre v pokoj. 
 
  18039003   Ljubiteljska kultura 21.910 
 
Opis podprograma 
 
Občina Lenart na področju ljubiteljske kulture spodbuja društva k razvoju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti.  
Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva  za sofinanciranje dejavnosti in programov 
ljubiteljskih kulturnih  društev, ki delujejo na območju občine Lenart in imajo tukaj sedež. 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede enkrat letno.   
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o društvih 
Pravilnika o  financiranju kulturnih programov 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev ter s sofinanciranjem kulturnih prireditev, 
vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi, ohranitev dosežene stopnje razvoja 
ljubiteljske kulture ter hkrati omogočiti delovanje obstoječih in novih društev. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture, skrb za aktivno povezovanje društev, 
prireditve ki so skupnega pomena za člane društev in občane…. 
 
    401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis) 16.810 
    401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje 5.100 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
 
401807 – Sofinanciranje kulturnih društev (razpis)                                                16.810,00 
V  tem programu se načrtujejo sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programov 
ljubiteljskih kulturnih društev, ki delujejo na območju občine Lenart in imajo tukaj sedež. 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede enkrat letno. Sredstva se delijo 
na podlagi Pravilnika o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini Lenart (MUV 12/2011).Sredstva so planirana v isti višini kot preteklo leto. 
 
401808 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – sof.                                              5.100,00 
Predmet  sofinanciranja je program dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Lenart v letu 2019 (sofinanciranje udeležb kulturnih društev,  kulturnih 
skupin in osnovnošolskih skupin, ki delujejo na območju občine Lenart, na območnih, 
regijskih in državnih revijah  na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, sofinanciranje  
udeležb vodij in članov kulturnih skupin (kulturna društva in osnovne šole) iz območja občine 
Lenart na izobraževalnih oblikah, ki jih izvaja OI JSKD ). Sofinanciranje se uredi z letno 
pogodbo. 
 
  18039005   Drugi programi v kulturi 66.644 
 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje kulturnih in knjižničnih 
objektov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
 
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13),  
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 
111/13 in 32/16).  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
 vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,  
 zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini in 
da uresničujemo letni program. 
 
    401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 20.000 
    401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela 2.000 
    401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart 18.240 
    401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG 26.404 
 
401809 – Tekoče vzdrževanje kulturnih domov                                                       20.000,00    
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
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Na proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih domov Selce, 
Zavrh in Voličina. Gre za stroške električne energije, odvoza smeti, ogrevanja (nakup plina, 
kurilnega olja), pregledi gasilne opreme in razna popravila na objektih. 
 
401819 – Knjižnica Lenart – investicijsko vzdrževalna dela                                    2.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Za investicijsko vzdrževalna dela Knjižnice Lenart namenjamo 2.000,00 €. Gre za manjša 
nujno potrebna vzdrževalna dela. 
 
401861 – Vzdrževanje kulturnega doma Lenart                                                      18.240,00    
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Na proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnega doma 
Lenart. Gre za stroške električne energije, odvoza smeti, ogrevanja, stroški telefonskega 
priključka, stroški alarma, vode, pregledi gasilne opreme in razna popravila na objektih. 
 
401865 – Vzdrževanje Centra Slov. goric/CSG                                                        26.404,00    
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Planirani so stroški čiščenja, električne energije, stroški ogrevanja, stroški interneta in 
telefona, stroški alarma, pregledi gasilne opreme, ter razna vzdrževalna dela. 
 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, 
zvez in organizaciji na podlagi razpisa. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega 
življenja in druženja občanov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
 
  18049004   Programi drugih posebnih skupin 10.000 
 
Opis podprograma 
 
Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, planira se razpis za ostala društva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o društvih 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
-Pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja 
občanov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je zagotavljanje dodatnih sredstev ostalim društvom, ki ne sodijo med športne ali 
kulturne dejavnosti. Tako imajo vsa društva možnost da se prijavijo na razpis v skladu s 
pravilniki. 
 
    401872 Sofinanciranje programov - ostala društva 10.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena so sredstva, ki se bodo delila na podlagi razpisa za Razna društva, za katerega je 
pravilnik že v pripravi. Sredstva so planirana v višini 10.000,00 €. Sredstva se delijo na 
podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Lenart 
(MUV 7/2016, MUV 9/2017 - dopol.). 
 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
 
Opis glavnega programa 
 
V skladu z usmeritvami in priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program 
zaobjema različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter 
mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne 
programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti, dviganje in širjenje športne 
ozaveščenosti med občani, vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin 
ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Ohranjati in vzdrževati javne športne objekte in povečati število občanov, ki se bodo ukvarjali 
s športom. 
Kazalniki so: število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca, 
število udeležencev v sofinancerskih programih, število občanov vključenih v članstvo 
društev, ki so v sistemu sofinanciranja, višina proračunskih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje športnih dejavnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
18059001 - Programi športa 
18059002 – Programi za mladino 
 
  18059001   Programi športa 186.686 
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Opis podprograma  
 
Podprogram zajema plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke, tekoče 
transferje v javne zavode in investicijske odhodke. 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o društvih 
Zakon o športu 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom takšne športne objekte, ki 
bodo omogočali optimalne pogoje vadbe, boljšo kvaliteto športnega življenja in koristnejšo 
izrabo prostega časa, pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in 
s tem vzpodbujanje interesnih dejavnosti občanov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Izvedba javnega razpisa. 
 
    401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart 18.986 
    401804 Sofinanciranje programov športa (razpis) 29.060 
    401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah 3.500 
    401806 Vzdrževanje  Polene 20.000 
    401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje) 9.000 
    401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart 8.500 
    401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice 5.810 
    401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina 5.230 
    401874 Projektna dokumentacija za športne objekte ŠRC Polena 5.000 
    401883 Tepih za športno dvorano OŠ Lenart 18.000 
    401886 Reflektorji za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni 24.600 

    401888 
Preplastitev športnega igrišča z umetno maso v mestnem 
parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu 35.000 

    401889 Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina 4.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov upravitelja športne 
dvorane v Lenartu 18.986,00 € in Voličini 5.810,00 €, za pokrivanje obratovalnih stroškov 
športne dvorane v Lenartu 8.500,00 € (elektrika, ogrevanje, voda, smeti) ter  čiščenje športne 
dvorane Lenart  9.000,00 € in telovadnice Voličina 5.230,00 € ter za pokrivanje obratovalnih  
stroškov in tekočega vzdrževanja športno rekreacijskega centra Polena 20.000,00 € in 
športnih igrišč v Voličini in Selcah 3.500,00 €.  
V letu 2019 se v višini 29.060,00 € načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov športa na 
podlagi javnega razpisa. Sredstva se delijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Lenart (MUV 12/2011, MUV 9/2017 – dopoln.). 
Za celovito in plansko ureditev ŠRC Polena se načrtuje 5.000,00 € za izdelavo projektne 
dokumentacije. 
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Predvideva se nakup tepihov za športno dvorano v Lenartu, saj so stari dotrajani in uničeni, 
ter neuporabni. 
 
Za nakup reflektorjev za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni so predvidena sredstva 
v višini 24.600,00 €. V letu 2018 je bila realizacija 13.066,32, iz Nogometne zveze Slovenije 
pa smo v letu 2018 pridobili sofinancerska sredstva v višini 30.000,00 € za ta namen. 
 
V mestnem parku dr. Jožeta Pučnika se bo preplastilo igrišče z debelo umetno maso, na kateri 
bodo športne aktivnosti zaradi elastičnosti podlage varnejše in prijetnejše, zmanjševale se 
bodo tudi poškodbe, posebej še pri padcih, prav tako pa bodo zaradi nedrseče površine 
omogočene športne aktivnosti tudi na mokri površini. V letu 2018 je bil sprejet DIIP, v letu 
2019 pa planiramo 35.000,00 € za samo izvedbo. Občina Lenart se je z investicijo prijavila 
na javni razpis Fundacije za šport in pričakuje odobritev sofinancerskih sredstev. 
 
  18059002   Programi za mladino 3.000 
 
Opis podprograma 
 
Prek podprograma želimo sofinancirati dejavnosti mladinskih organizacij. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnem interesu v javnem sektorju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Želimo doseči večjo vključenost mladih v družbeno življenje in jih spodbuditi k organizaciji 
najrazličnejših dogodkov.  
 
    401881 Mladinski svet 3.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Odlok za mladino, ki je bil sprejet 15. junija 2017 med drugim opredeljuje ustanovitev 
Mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki bo kot krovna mladinska organizacija v občini 
deloval v javnem interesu in imel status mladinskega predstavništva v občini Lenart. 
Mladinski svet bo ustanovljen kot posvetovalno telo župana občine pri vprašanjih na področju 
mladih in izvajanju lokalne mladinske politike. Mladi si z ustanovitvijo Mladinskega sveta 
lokalne skupnosti prizadevajo za dolgoročen in sistematičen dialog z nosilci lokalne oblasti 
ne glede na politično opredeljevanje.   
Sredstva namenjena MSOL bodo koriščena za dogodke kot so izobraževanje mladinskih 
organizacij v Občini, predstavništvo MSOL v MSS ( Mladinski svet Slovenije), izvedeni bodo 
treningi za voditelje mladinskih organizacij v Občini.  
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19 - IZOBRAŽEVANJE 
 

84%

16%

Delež programa 
izobraževanja

OSTALI DEL
PRORAČUNA

IZOBRAŽEVANJE

 
 

OSTALI DEL PRORAČUNA IZOBRAŽEVANJE 

10.440.239,81 1.915.854 
 
Tabela 14: Prikaz deleža izobraževanja 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 
Predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje izvaja OŠ Lenart in OŠ Voličina. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene 
vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, financiranje na različnih področjih OŠ Lenart in OŠ 
Voličina ter omogočiti šolske prevoze učencem. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1906 - Pomoči šolajočim 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
Opis glavnega programa 
 
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki 
delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo 
skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske 
vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za 
varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
  19029001   Vrtci 1.503.423 
 
Opis področja proračunske porabe  
 
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in 
izobraževanja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, 
izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. 
Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni 
razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe. 
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov 
(zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o vrtcih 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Zakon za uravnoteženje javnih financ 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Podzakonski akti 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi 
vsem zainteresiranim staršem. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s 
področja izvajanja predšolske vzgoje. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
    401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene 848.792 
    401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene 217.379 
    401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart 10.100 
    401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina 4.152 

    401905 
Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili 
staršev 120.000 

    401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema 303.000 
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Znotraj tega podprograma so najvišje načrtovana proračunska sredstva za zagotavljanje 
razlike cene med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca pri Osnovni šoli  Lenart 
848.792,00 €  in Osnovni šoli  Voličina 217.379,00 €. Javnima zavodoma se je priznalo 
povišanje potrebnih sredstev zaradi sprostitve ukrepov na področju plač, materialni stroški 
poslovanja pa so se v glavnem ohranili na ravni preteklega leta. 
Namenjala se bodo tudi sredstva za vzdrževanje objektov vrtcev v Lenartu in Voličini. Za 
vrtec Lenart se planirajo sredstva v višini 10.100,00 €. Za vrtec v Voličini pa se namenja 
4.152,00 € predvsem za vzdrževalna dela v vrtcih. 
Sredstva v višini 120.000,00 € se bodo namenjala za plačilo razlike cene med plačili staršev 
in polno ekonomsko ceno vrtcev za otroke, ki obiskujejo vrtce izven Občine Lenart in za 
katere se občini izstavljajo posebej računi. Načrtujejo  se tudi sredstva v višini 303.000,00 € 
za plačilo stroškov najema prostorov vrtca v Lenartu, ki je bil leta 2010 zgrajen na podlagi 
podelitve stavbne pravice. 
 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 
osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v 
primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje 
obveznega in razširjenega programa. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 
 
  19039001   Osnovno šolstvo 246.431 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim 
izobraževanjem se 
zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske 
vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki 
zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je 
zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z 
upoštevanjem različnosti otrok. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Ustava Republike Slovenije 
Zakon o osnovni šoli 



 

Proračun 2019 – Osnutek  Obrazložitve  98 
 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotovitev sredstev za nadstandardne programe v osnovni šoli –   udeležba na medobčinskih 
tekmovanjih v znanju, športnih tekmovanjih, nakup knjig ter varstvo vozačev do odhoda 
avtobusa. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa ter optimalna uporaba šolskega 
prostora in smotrno vlaganje vanj, kar zadeva tekoče in postopoma investicijsko vzdrževanje 
objekta osnovne šole. 
 
    401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart 95.247 
    401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina 62.720 
    401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart 836 
    401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina 836 
    401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart 3.012 
    401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina 3.012 
    401915 Tekomovanje učencev v znanju - OŠ Lenart 1.634 
    401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina 1.634 
    401921 Računalniško opremljanje učilnic -  OŠ Lenart 500 
    401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina 500 
    401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart 31.000 
    401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina 14.500 
    401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI 17.200 
    401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart 1.900 
    401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina 1.900 
    401950 Rekonstrukcija OŠ Lenart 10.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zakonsko določene obveznosti 
pokrivanja materialnih stroškov (stroški ogrevanja, elektrike, vode, smeti, pisarniškega 
poslovanja ipd.) Osnovne šole Lenart 95.247,00 € in Osnovne šole Voličina 62.720,00 €. 
Načrtujejo se tudi sredstva za delno pokrivanje stroškov nadstandardnih programov obeh 
osnovnih šol, ki na podlagi zakonodaje niso zahtevani; Nakup knjig  za OŠ Lenart  836,00 €;  
Nakup knjig za OŠ Voličina 836,00 €, Varstvo vozačev OŠ Lenart 3.012,00 €; Varstvo 
vozačev OŠ Voličina 3.012,00 €; Tekmovanja učencev v znanju 1.634,00 € za vsako šolo; 
Športna tekmovanja 1.900,00 za vsako šolo. Računalniško opremljanje učilnic 500,00 € za 
vsako šolo, ter sredstva za zavarovalne premije zgradb in opreme šol in vrtcev v višini 
17.200,00 €. 
Za investicijsko vzdrževalna dela za OŠ Lenart namenjamo 31.000,00 €. Za investicijsko 
vzdrževanje OŠ Voličina namenjamo 14.500,00 €. 
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V letu 2021 so planirana sredstva za rekonstrukcijo ter delno nadzidavo in dozidavo OŠ v 
višini 250.000,00 €, v letu 2022 pa 400.000,00 €. 
 
  19039002   Glasbeno šolstvo 5.000 
 
Opis podprograma 
 
Načrtovana so sredstva za izobraževanje otrok na glasbenem področju in nujna vzdrževalna 
dela v objektu glasbene šole v Lenartu.  
 
Zakonske podlage 
 
Zakon o glasbenih šolah 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev 
za izvajanje le – tega. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Zagotovitev izobraževanja na glasbenem področju. Osnovni kazalnik je število vpisanih 
učencev ter doseženi učni rezultati. 
 
    401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole 5.000 
 
Gre za sredstva, ki jih namenjamo za kritje deleža materialnih stroškov učencev naše občine.  
 
1906 - Pomoči šolajočim 
 
Opis glavnega programa 
 
Občina Lenart skladno z 56. Členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v 
šolo. 
Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do 
brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. 
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 
njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 
58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 
46/16 in 49/16 – popr.),  
 Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 
46/16 – ZOFVI-K),  
 pogodbe o financiranju šolskih prevozov,  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilje je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
 
  19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu 161.000 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S plačili prevozov se 
zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o osnovni šoli 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom, kot to določa Zakon o 
osnovnem šolstvu. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Omogočiti brezplačni prevoz do osnovne šole oziroma do vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
 
    401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo 138.000 

    401926 
Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi 
potrebami 23.000 

 
401925 – Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo                  138.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so načrtovana  sredstva v višini 138.000,00 € za regresiranje 
avtobusnih prevozov otrok na podlagi Zakona o osnovni šoli. 
 
401926 – Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s poseb. potreb.                      23.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini  23.000,00 € so planirana za regresiranje avtobusnih prevozov otrok s 
posebnimi potrebami na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
 
 
20 – SOCIALNO VARSTVO 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Področje proračunske porabe socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema 
socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 
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prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih 
oseb in zasvojenih oseb. 
Glede izvajanja nalog na področju socialnega varstva določata Zakon o socialnem varstvu in 
Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele 
občane. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, izboljšanje kvalitete 
življenja vseh socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih 
ciljnih skupin. 
 
Zakonske podlage 
 
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1),  
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US),  
 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO),  
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),  
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
2002 - Varstvo otrok in družine 
 
Opis glavnega programa 
 
Glavni program varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na 
lokalnem nivoju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa finančne spodbude 
za novorojence. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
 
  20029001   Drugi programi v pomoč družini 10.000 
 
Opis podprograma 
 
Gre za finančno spodbudo staršem ob rojstvu otroka, ki jo prejme eden izmed staršev vsakega 
novorojenca. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Vzpodbujanje rojstev s finančno spodbudo za pokrivanju stroškov, ki nastanejo z rojstvom 
otroka. 
 
    402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 10.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka za dodeljevanje finančnih spodbud staršem novorojenčkov je v skladu 
s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lenart. Denarna pomoč 
za novorojenčka znaša 150,00 €. Načrtovana so sredstva v višini 10.000,00 €. 
 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 
Opis glavnega programa 
 
V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga 
Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih 
pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma 
pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in 
posebni socialno varstveni zavodi.)  
V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem 
denarnih pomoči. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-
kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo 
vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno 
življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno 
vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake 
možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni 
zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi 
zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo 
doma. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti 
socialno varstveno 
ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine 
sredstev za plačilo 
zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev 
(pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, 
(do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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20049001 - Centri za socialno delo 
20049002 - Socialno varstvo invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starejših 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
  20049001   Centri za socialno delo 7.012 
 
Opis podprograma 
 
Gre za financiranje nalog CSD Maribor, ki jih opravlja za občane iz Občine Lenart in ki jih je 
v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. 
V skladu z finančnim načrtom CSD Maribor se za izvedbo strokovnih nalog v zvezi z 
izvajanjem storitve pomoči družini na domu starejšim in invalidnim osebam.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
- zagotavljanje izvajanja nalog CSD Maribor za občane Občine Lenart in izvajanje programov 
CSD Maribor za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim 
na domu in druge oblike socialne pomoč). 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Razvijanje programov v okviru CSD Maribor. 
 
    402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 2.912 

    402020 
Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni 
center za mlade, varna hiša) 3.600 

    402023 Delo v splošno korist 500 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtujejo se sredstva v višini 2.912,00 € za sofinanciranje izvajanja strokovne pomoči 
otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki jih za občane Občine Lenart izvaja Svetovalni 
center za otroke, mladostnike in starše Maribor, ter sredstva v višini 3.600,00 € za pokrivanje 
stroškov koriščenja storitev, ki jih za občane Občine Lenart omogoča Center za socialno delo 
Maribor (krizni center za mlade, center za žrtve nasilja, materinski dom, svetovalnica za žrtve 
nasilja in zlorab, varna hiša, zavetišče za brezdomce). 
500,00 € namenjamo za izvajanje programa Dela v splošno korist, katero kršiteljem določi 
sodišče in s tem nadomesti plačilo globe izrečene v postopku o prekršku.  
 
  20049002   Socialno varstvo invalidov 80.000 
 
Opis podprograma 
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Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s 
predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno 
oskrbo. Zagotovljena so tudi sredstva za družinskega pomočnika. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki 
ne zmorejo same 
opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in 
njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire 
družinske pomočnice/-ka. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač 
oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire 
družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno 
življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem 
družinskim pomočnicam in pomočnikom. 
 
    402009 Pravica družinskega pomočnika 80.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za plačilo nadomestila izpada dohodka za družinskega člana, ki izvaja pomoč svojemu 
invalidnemu družinskemu članu, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Vse postopke 
določitve pomoči invalidnim osebam in njihovim družinskim pomočnikom izvaja Center za 
socialno delo. Trenutno se storitve družinskih pomočnikov izvajajo za osem občanov Občine 
Lenart. 
 
  20049003   Socialno varstvo starejših 281.753 
 
Opis podprograma 
 
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani 
obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne 
družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega 
varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki 
so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev , posebni socialni zavodi, 
varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno 
sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno 
prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti 
sredstva za plačilo oskrbe. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop 
do storitev v domovih za starejše. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je zagotavljanje domskega varstva ostarelih. 
 
    402001 Regresiranje domskega varstva 210.000 
    402003 Pomoč na domu - CSD Lenart 71.753 
 
402001- Regresiranje domskega varstva                                                                210.000,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma je načrtovana proračunska postavka v višini 210.000,00 € za 
regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in v posebnih varstvenih zavodih (Hrastovec, 
Dornava,Dom Lenart, OZARA, POLŽ, Dom Danice Vogrinec, …), ki jih je občina v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu  dolžna kriti iz proračuna v višini razlike med prejemki 
oskrbovancev in polno oskrbno ceno. Trenutno je v različnih tovrstnih zavodih nameščenih 31 
občanov Občine Lenart. Potrebna sredstva za ta namen so odvisna od števila nameščenih 
oseb v zavodih in njihovih osebnih prejemkov.  
 
402003- Pomoč na domu – CSD Maribor                                                                 71.753,00 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 71.753,00 € za plačilo izvajanja 
storitev oskrbovalk pomoči starejšim in invalidnim osebam na domu. Sredstva se nakazujejo 
CSD Lenart, ki vodi izvajanje te storitve in prejeta sredstva namenja oskrbovalkam v skladu z 
ustrezno zakonodajo. Storitev pomoči na domu oskrbovanci plačajo na podlagi potrjene urne 
postavke, ki jo na predlog CSD Lenart potrdi Občinski svet Občine Lenart. Mesečno plačilo 
oskrbovanci nakazujejo v proračun občine.  
 
  20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih 62.500 
 
Opis podprograma 
 
Občina Lenart zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in 
občanom z najnižjimi dohodki. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav 
posameznic/-kov, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, 
in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih 
pomoči. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje 
ekonomskega statusa 
posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo 
vseh materialno 
ogroženih. 
 
    402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 2.500 
    402008 Subvencije stanovanjskih najemnin 50.000 
    402022 Enkratne izredne denarne pomoči 10.000 
 
402002-Plačilo pogrebnih stroškovne nepreskrbljenih                                             2.500,00 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega podprograma so načrtovana sredstva v višini 2.500,00 € za plačilo pogrebnih 
stroškov  za umrle osebe, ki niso imele denarnih sredstev in svojcev ter so bile brez 
premoženja. Zagotavljajo se sredstva za plačilo le nujno potrebnih pogrebnih stroškov. 
 
402008 – Subvencije stanovanjskih najemnin                                                          50.000,00 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prav tako so načrtovana sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin v višini 50.000,00 € 
(neprofitnih in tržnih). Število upravičencev, za katere je občina dolžna subvencionirati 
najemnino – največ do višine 80% najemnine, se je v zadnjem obdobju namreč bistveno 
povečalo zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja pogoje za pridobitev te pravice.  
Ministrstvo za infrastrukturo povrne ¼ izplačanih tržnih subvencij. 
 
402022 - Enkratne izredne denarne pomoči                                                             10.000,00 
 
Občina Lenart je v letu 2012 sprejela Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih 
pomoči, ki določa upravičenci, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanja enkratnih 
izrednih denarnih pomoči. Od leta 2012 se je vsako leto načrtoval odhodek na tej postavki v 
višini 10.000,00 €. Izvajanje tega ukrepa je na podlagi Pravilnika prepuščena Komisiji, ki jo 
župan imenuje s posebnim sklepom.  Komisija je tri članska, sestavljena iz predstavnika 
občinskega sveta, predstavnika Centra za socialno delo Lenart in enega predstavnika 
javnosti. Članstvo in delo v Komisiji je častno. Pomoč je namenjena za: 
- kurjavo, 
- ureditev minimalnih standardov bivanja, 
- kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z 
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz drugih virov državnega ali 
občinskega proračuna, 
- odprave posledic elementarne nesreče (požar,…). 
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  20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.027 
 
Opis podprograma 
 
V okviru tega podprograma se sofinancirajo dopolnilni programi na področju socialnega 
varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o socialnem varstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in 
tesnejše sodelovanje z njimi.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je zagotovitev nemotenega delovanja programov, ki se izvajajo na območju občine 
Lenart. 
 
    402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart 1.527 
    402013 Rdeči križ in Karitas 2.500 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma so načrtovane  proračunske postavke za sofinanciranje delovanja 
Društva invalidov Lenart (1.527,00 €) ter društvi Rdeči križ Lenart in Karitas (2.500,00 €). 
Zagotovljena proračunska sredstva so v pomoč navedenim društvom pri izvajanju njihovega 
letnega programa aktivnosti, ki so predvsem humanitarnega značaja.  
 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Področje servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je zagotavljanje likvidnost proračuna, zagotavljanje rednega in pravočasnega 
plačevanja iz naslova dolga ter zagotavljanje ustrezne strukture vrnitve dolga. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
2201 - Servisiranje javnega dolga 
 
Opis glavnega programa 
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Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz 
naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z 
občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na 
področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno 
možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 
 

  22019001   
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 529.849 

 
Opis podprograma 
 
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za odplačilo glavnic in  obresti najetih 
dolgoročnih kreditov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih financah 
Zakon o financiranju občin 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in 
preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami ter vodenje evidence o zadolženosti občine. 
 
    402203 Stroški kreditov 5.000 
    402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029 102.717 
    402212 BKS 51000996/16, 2016-2029 166.900 
    402213 BKS 51001031/51, 2016-2029 177.000 
    402214 MGRT C2130-16G300286, 2018-2026 25.834 
    402215 Kredit SID Banka 52.398 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru stroškov zadolževanj planiramo sredstva Stroški kreditov – 5.000,00 €, odplačila 
dolgoročnih kreditov glavnic in obresti: Adiko Bank – 102.717,005 €; BKS – 166.900,00€, 
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drugi kredit  BKS 177.000,00 €, odplačilo glavnice brezobrestnega kredita MGRT v višini 
25.834,00, ker kredit SID banke v višini 52.398,00 €. 
 

Naziv 
Začetek 
kredita 

Konec 
kredita 

Pogodbeni 
znesek 

Stanje na 
zač. 2019 

Odplačilo 
glavnice 
2019 

Stanje na 
koncu 2019 

ADDIKO BANK 
57705362 14.10.2008 31.12.2029 2.000.000,00 1.108.333,69 100.000,00 1.008.333,69 
BKS 51000996/16 13.07.2016 31.08.2029 1.950.000,00 1.612.500,00 150.000,00 1.462.500,00 
BKS 51001031/16 16-
26 11.10.2016 30.09.2026 1.640.000,00 1.283.026,59 164.000,00 1.119.026,59 
MGRT - 2016 
SOFINANC. 
PROJEKTA 24.10.2016 15.09.2027 232.504,56 220.950,04 25.834,00 195.116,04 
SID D.D. 20.12.2017 20.12.2037 945.000,00 898.902,44 46.098,00 852.804,44 
MGRT - 2018 05.10.2018 15.09.2028 133.142,00 133.142,00 0,00 133.142,00 

Tabela 15: Stanje kreditov na začetku leta 2019 in na koncu leta 2019 
 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj področja je  finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 
 
Opis glavnega programa 
 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 
sredstva za opravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, toča,.... 
Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic 
naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se 
sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. 
Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, 
da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso 
opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju 
sredstev splošne proračunske rezervacije. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Dolgoročni cilj je da s temi sredstvi omogočimo čim hitrejšo odpravo posledic po naravnih 
nesrečah. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Letni cilj je zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, 
za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini, skladno z Zakonom o 
javnih financah. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 
  23029002   Posebni programi pomoči v primerih nesreč 50.000 
 
Opis podprograma 
 
Gre za rezervo za naravne nesreče, ki je določena v Odloku o proračunu za leto 2019. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih financah 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila 
zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj tega podprograma je, da sredstva porabimo čim koristneje v kolikor se pokaže 
potreba. 
 
    402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče 50.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega 
oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
V letu 2019 bodo sredstva v pretežni meri namenjena za odpravo posledic plazu v Selcih 
(cesta ob plantaži) za katero pričakujemo da bo predmet sofinanciranja Ministrstva za okolje 
za odpravo posledic naravnih nesreč in da je Občina Lenart v elementarne nesreče v letu 
2018 uvrstila kot prvo prioriteto. V kolikor bomo uspeli pridobiti sredstva za sanacijo še 
kakšnega plazu, bomo skušali zagotoviti tudi potrebni lastni delež sredstev.  
 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 
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Opis glavnega programa 
 
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo 
natančno planiranje proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je zagotoviti finančna sredstva za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi 
proračuna ni bilo mogoče planirati. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
 
  23039001   Splošna proračunska rezervacija 100.000 
 
Opis podprograma 
 
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za 
katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o javnih financah 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Zagotoviti finančna sredstva za nepredvidene situacije. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Letni cilj je zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, 
za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini, skladno z Zakonom o 
javnih financah. 
 
    402301 Splošna proračunska rezervacija 100.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži 
kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske 
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rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt 
neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2019 predvidena v skupni višini 100.000,00 €. 
 

41 –  REŽIJSKI OBRAT 

 
41     REŽIJSKI OBRAT 99.610 
 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Zakon o lokalni samoupravi, Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi nalog ki zagotavljajo stabilnost Občine. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 
Opis glavnega programa 
 
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter 
hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in 
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 
06039001 - Administracija občinske uprave 
 
  06039001   Administracija občinske uprave 99.610 
 
Opis podprograma 
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Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v Režijskem obratu (plače in 
prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno 
pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve režijskega obrata.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o gospodarskih javnih službah 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh operativnih komunalnih nalog v vseh centri naselja 
(košnje trave, čiščenje javnih površin, vzdrževanje objektov, manjša popravila, vzdrževanje 
pokopališč,…..), 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
    410601 Plače 99.610 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za stroške dela režijskega obrata planiramo proračunska sredstva v višini 99.610,00 €. Pri 
načrtovanju plače smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je 
posredovalo ministrstvo za finance. Na proračunski postavki so stroški plače, prispevki za 
plače, regres in povračila stroškov treh zaposlenih za nedoločen čas, prav tako pa se planira 
zaposlitev dveh delavcev, ki bi nadomestila javna dela. V kolikor bo prišlo do kakšnih 
sprememb na tem področju, bomo postavko prilagodili skladno z zakonskimi izhodišči. 
 
 

50  –  KRAJEVNA SKUPNOST LENART 

 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse 
ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev.  
Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag 
s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne 
administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in 
razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To 
področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj 
občin in drugih oblik povezovanja občin. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih 
sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 
nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
 
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
50     KRAJEVNA SKUPNOST LENART 15.000 
 
  06029001   Delovanje ožjih delov občin 15.000 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občine, v okviru programa se zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občin 
Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
Skrb za boljše pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, 
Korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
Obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani. 
 
    500607 Stroški delovanja KS Lenart 15.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s stroški delovanja KS Lenart 
Načrtovani so izdatki za reprezentanco v višini 1.000 € in sejnine v višini 4.000 €. Načrtujejo 
se sredstva v višini 10.000 €, ki so namenjena izključno investicijam (rekonstrukcije, 
adaptacije, novogradnje) in se ne smejo uporabljati za druge namene. 
 

51 –  KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 
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51     KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 15.000 
 
  06029001   Delovanje ožjih delov občin 15.000 
 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Opis podprograma 
 
Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občine, v okviru programa se zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občin 
Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
Skrb za boljše pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, 
Korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
Obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani. 
 
    510606 Stroški delovanja KS Voličina 15.000 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s stroški delovanja KS Voličina. 
Načrtovani so izdatki za reprezentanco v višini 1.000 € in sejnine v višini 4.000 €. Načrtujejo 
se sredstva v višini 10.000 €, ki so namenjena izključno investicijam (rekonstrukcije, 
adaptacije, novogradnje) in se ne smejo uporabljati za druge namene. 
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8. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022 

 
Občina Lenart je v predlog proračuna za leto 2019 v Načrt razvojnih programov, skladno s 
Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov in navodili Ministrstva za 
finance, v Načrtih razvojnih programov zajela vse investicijske odhodke, investicijske 
transfere in izdatke, ki se smatrajo kot državne pomoči. 
 
Z namenom preglednosti in transparentnosti Načrta razvojnih programov smo se pri 
opredeljevanju projektov predvsem osredotočili na to, da so ti projekti enaki po nazivu kot 
proračunska postavka, ki opredeljuje to vsebino. K temu nas je vodila tudi usmeritev 
ministrstev, da je potrebno v Načrtu razvojnih programov opredeljevati projekte, s katerimi se 
Občina želi prijavljati na javne razpise za pridobitev sredstev iz državnega in evropskega 
proračuna, pri tem pa mora biti povezava s posebnim delom proračuna nedvoumna. 
 
Pri opredeljevanju sredstev v posameznih letih za posamezni projekt smo predvsem sledili 
načelu, da večletno opredelimo tiste projekte, s katerimi smo se ali se bomo prijavili na javne 
razpise pristojnih ministrstev. Pri ostalih projektih, ki se financirajo izključno iz občinskega 
proračuna in se o njihovem obsegu odločamo vsakoletno skladno s proračunskimi možnostmi, 
je večinoma opredeljeno enoletno financiranje. 
 
Investicije so v Načrtu razvojnih programov prikazane po programski klasifikaciji. Investicije, 
ki se bodo izvajale v proračunskem letu 2019 so že podrobno obrazložene v posebnem delu 
proračuna.  
 
11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 440.916 
1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 440.916 
11029003     Zemljiške operacije 440.916 

  
OB058-16-
0025   Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 440.916 

    PV01 Transfer iz državnega proračuna 440.916 
 
V Občini Lenart, kraju Selce je bil v letu 1999 zgrajen mali namakalni sistem, za katerega je 
bilo izdano uporabno dovoljenje 35104-283/2001-6 UE Lenart z dne 08.01.2002. Namakalni 
sistem je bil zgrajen za takrat Sadjarstvo Lenart ni pa bil v funkciji. 
Program razvoja podeželja 2014-2020 ponuja možnost, da se lahko v okviru ukrepa 4.3, 
sofinancira izgradnja velikega namakalnega sistem, ki je podprt 100 % iz sredstev EKSRP. 
Zaradi zgoraj navedenega so se okoliški kmetovalci odločili, da bi s pomočjo Občine Lenart, 
ki bi se prijavila na javni razpis za Izgradnjo velikih namakalnih sistemov v letu 2019, s 
pomočjo omenjenih sredstev očistili obstoječo akumulacijo, zgradili novo črpališče in 
primarni vod do vsake parcele, kjer se bo namakalo. Omenjena kapaciteta zajetja omogoča 
namakanje 40 do 60 ha kmetijskih površin.  
Znesek projekta se je povečal iz prvotno planiranih 142.740,00 € na 440.916 € zaradi zajetja 
večjega območja namakanja. Plan za leto 2019 pa je 440.916,00 €. Planirana investicija je bila 
prestavljena iz leta 2018 v letošnje leto. 
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13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 618.000 
1302     Cestni promet in infrastruktura 563.000 
 
 
13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 58.000 

  
OB058-19-
0006   Izdelava projektov za krožišče Voličina IDZ 3.000 

    PV00 Lastna sredstva 3.000 

  
OB058-19-
0007   Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 5.000 

    PV00 Lastna sredstva 5.000 

  
OB058-19-
0010   Kolesarske poti ORP Slov.gorice 50.000 

    PV00 Lastna sredstva 50.000 
 
Izdelava projektov za krožišče Voličina IDZ 
 
V Območju križišča LC 203 181 z LC 203182 pri ČN Voličina načrtujemo izvedbo krožišča, 
ki bi poskrbela za varno urejenost tega trikrakega križišča. V letu 2019 načrtujemo izvedbo 
projektov ter pripravo dokumentacije in po možnosti dogovoriti nakup potrebnih zemljišč za 
izgradnjo krožišča, ki se bo izvedlo v prihajajočih letih.  
 
Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 
 
Občina Lenart načrtuje v tej postavki sredstva za projekte, ki jih potrebujemo pri načrtovanju 
investicij za prihodnja leta. Sredstva iz postavka s namenjena predvsem prometnim 
elaboratom načrtom ipd, ki jih pripravlja gradbena fakulteta, v letu 2019 za prometno ureditev 
naselja Voličina, ureditev posameznih križišč ter druge investicije. 
 
Kolesarske poti ORP Slov.gorice 
 
Na postavki so rezervirana sredstva za del stroškov projektiranja mreže kolesarskih poti, 
katero nameravamo občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj  in pridružene občine:  Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Gornja Radgona in 
Apače. Skladno z dogovorom z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, občine 
pristopijo k projektiranju tudi tistega dela kolesarskih povezav iz državne kolesarske proge, 
pri izvedbi bo ta del vložka upoštevam kot vložek občine. Skupaj se načrtuje 152.833 m 
kolesarskih povezav, kot sledi: 
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  Km 
Šentilj 10.450 
Pesnica 26.825 
Lenart 22.780 
Sveta Trojica v S. g. 15.965 
Cerkvenjak 9.035 
Sveti Jurij ob Ščavnici 16.550 
Benedikt 3.318 
Sveti Andraž v S. g. 3.710 
Trnovska vas 2.500 
Sveta Ana 13.620 
Sveti Jurij v S. g. 6.140 
Apače 6.220 
Gornja Radgona 2.050 
Radenci 8.640 
Juršinci 5.030 
SKUPAJ dolžina v m 152.833 

 
S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju 
Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do 
delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in 
Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim 
več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet ter se s tem 
prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično 
pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. 
 
Razlog za pristop k investiciji je spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, 
zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane 
mobilnosti. Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo 
uporabo trajnostnih oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih 
centrov ter postajališč javnega potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti 
med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali 
pogoji za varno rekreacijo prebivalcev, posledično  pa bi se povečala dnevna aktivnost ter 
zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo tudi več kot 5 km, zato 
slabše fizično pripravljeni prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih oblik e-
mobilnosti. 
 
Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji 
imelo pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo 
lahko predstavljala kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna. Projekt presega 
občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh razvojnih 
regij, navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji. 
 
Skupna dolžina novozgrajene kolesarske mreže bo potrjeni projektni nalogi znašala 172,5 km, 
od tega 123,3 km po območju ORP Slovenske gorice in 49,2 km po območju Prlekije (gre za 
del državne kolesarske poti D 4 in D8, ki go bo izvajala DRSI). 
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13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 340.000 

  
OB058-17-
0014   Rekonsrukcija ceste Hrastovec - Voličina 140.000 

    PV00 Lastna sredstva 140.000 

  
OB058-18-
0007   Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 40.000 

    PV00 Lastna sredstva 40.000 

  
OB058-18-
0008   Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 40.000 

    PV00 Lastna sredstva 40.000 

  
OB058-19-
0008   Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 120.000 

    PV00 Lastna sredstva 120.000 
 
Rekonstrukcija ceste Hrastovec – Voličina 
 
V letu 2017 je bila izvedena kompletna sanacija in širitev vozišča v dolžini 1,1 kilometer od 
skupne dolžine ceste, ki mere 3 kilometre. Sredstva so rezervirana za nadaljevanje investicije 
v smeri Hrastovca. V proračunu 2018 je rezervirana druga tretjina sredstev, ki so potrebna za 
obnovo celotnega odseka. Zadnji del investicije se bo izvedel še leta 2019. 
 
Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 
 
Sredstva so rezervirana za asfaltiranje gramoziranih cest. Dela se bodo izvajala po dogovoru z 
lokalno skupnostjo. 
 
Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina  
 
Sredstva so rezervirana za asfaltiranje gramoziranih cest. Dela se bodo izvajala po dogovoru z 
lokalno skupnostjo. 
 
Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 
 
V postavki so rezervirana sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Zavrhu v smeri 
Nadbišca. Odvisno od možnosti bomo uredili nadaljevanje rekonstrukcije v naselju Zavrh od 
stolpa pa do križišča pri muzeju »Kranvogel« v kolikor seveda bodo sredstva zadoščala. 
Tekom ureditve prometne infrastrukture se bo na tem delu položil tudi nov razvod javne 
razsvetljave, ostala infrastruktura v tem delu je urejena in nji potrebna obnove.  
 
 
 
 
13029003     Urejanje cestnega prometa 125.000 

  
OB058-16-
0004   Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 8.000 

    PV00 Lastna sredstva 8.000 

  
OB058-17-
0035   

Ureditev središča mesta Lenart - Ureditve državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem 
nas 105.000 

    PV00 Lastna sredstva 105.000 

    PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 

  
OB058-18-
0001   Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 12.000 

    PV00 Lastna sredstva 12.000 
 
Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 
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Znotraj tega podprograma so načrtovana  sredstva v višini 8.000 € za ureditev prometne 
signalizacije in kategorizacije cest (načrti in druga projektna dokumentacija, postavitev nujno 
potrebne nove prometne signalizacije na območju celotne občine, kategorizacija novih 
občinskih cest). 
 
Ureditev središča mesta Lenart - Ureditve državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem 
naselju 
 
Investicija Ureditev državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju Lenart se je 
zaključila v letu 2018. V letu 2019 so planirani odhodki potrebni za plačilo v višini 
105.000,00 €. 
 
Rekonstrukcija avtobusnega postajališča 
 
V letu 2019 planiramo rekonstrukcijo avtobusnega postajališča v Lormanju, prav tako pa 
zapade v plačilo prejeti račun iz leta 2018. 
 
13029004     Cestna razsvetljava 40.000 

  
OB058-16-
0044   Investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR 40.000 

    PV00 Lastna sredstva 40.000 
 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR 
 
V okviru javne razsvetljave pa načrtujemo tudi sredstva v višini 40.000,00 € za  sanacije 
drogov JR, razne dograditve in menjave obstoječe dotrajane razsvetljave. Zakonodaja nam 
narekuje čim hitrejšo zamenjavo obstoječe razsvetljave za novejšo in varčnejšo. Tako nekaj 
sredstev namenjamo in sledimo zakonodaji in trendom varčevanja. 
 
 
1306     Telekomunikacije in pošta 55.000 
13069001     Investicijska vlaganja v telekomunikacije 55.000 

  
OB058-19-
0002   Širitev optič.omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 30.000 

    PV00 Lastna sredstva 30.000 

  
OB058-19-
0003   Širitev optič.omrežja / KS Voličina 25.000 

    PV00 Lastna sredstva 25.000 
 
Širitev optič. omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 
 
Občina Lenart je v preteklih letih uspela urediti širitev optičnega omrežja v večji del občine. 
V območja, kjer smo lansko leto polagali zaščitne cevi izvajalec oziroma operater načrtuje 
vpihovanje optičnih razvodov v tem letu. Da bi pokrili celotno območje občine s primarnimi 
optičnimi vodi je potrebno urediti razvejanje še v smeri Sp. Žerjavcev ter Spodnjega Partinja 
na območju KS Lenart. V tem delu Občina poskrbi za položitev zaščitnih cevi v območju 
položitve primarnega voda, ostale dele, pa prevzame operater ki nadaljuje z izgradnjo do 
posameznih objektov in vpihuje optične kablovode. Po zaključku teh del bo na območju KS 
Lenart ostal še manjši del območja nepokrit z zaščitnimi cevmi, za katerega pričakujemo da 
ga bo pokril z novo mrežo operater sam, odvisno seveda od potreb in želja posameznikov po 
priključitvi. 
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Širitev optič. omrežja / KS Voličina 
 
Na območju Voličine se je v lanskem letu položilo omrežje zaščitnih cevi v delu naselja Selce 
proti Stražem, Selce v smeri Rogoznice ter v Nadbišcu ter v Spodnji Voličini. Plačilo 
izvedenih del v decembru 2018 zapade v plačilo v letu 2019, zato je ta postavka načrtovana za 
plačilo že izvedenih del. V območju KS Voličina je glavnina primarnih vodov položena, 
pričakujemo da na to področje infrastrukture ne bo potrebno vlagati dodatnih sredstev v 
prihodnjih letih temveč bo preostanek investicij izvedel operater sam.  
 
 
14     GOSPODARSTVO 47.706 
1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 47.706 
 
 
14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 47.706 

  
OB058-16-
0068   Čezmejno sodelovanje SI - HU 7.500 

    PV00 Lastna sredstva 7.500 

    PV02 Evropska sredstva 0 

  
OB058-18-
0023   Rupert 40.206 

    PV00 Lastna sredstva 13.841 

    PV02 Evropska sredstva 26.364 
 
Čezmejno sodelovanje SI - HU 
 
Sredstva v letu 2019 so namenjena izvedbi prireditve Pobeg v zgodovino čarovništva. 
 
Rupert 
 
Za izvedbo operacije RUPERT  je potrebno urediti KULTURNI DOM VOLIČINA. 
Načrtovani posegi zajemajo ureditev dvorane (pleskanje, ureditev odra), vhodne avle, 
stopnišča, hodnika, društvene pisarne in zamenjave vhodnih vrat v objektu Kulturnega doma 
Voličina. 
 
Ureditev prometne infrastrukture v centru Voličine 
Načrtovani posegi v prometno infrastrukturo zajemajo zamik pločnika, razširitev ceste v 
križišču, prestavitev avtobusnega postajališča ob cesto in ureditev cestnih robnikov. 
 
 
15029002     Ravnanje z odpadno vodo 3.483.539 

  
OB058-16-
0008   Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 3.313.539 

    PV00 Lastna sredstva 112.050 

    PV01 Transfer iz državnega proračuna 480.223 

    PV02 Evropska sredstva 2.721.266 

  
OB058-16-
0043   Razbremenitev kanalizacije v naselju Močna 90.000 

    PV00 Lastna sredstva 90.000 

  
OB058-17-
0026   Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 80.000 

    PV00 Lastna sredstva 80.000 

  
OB058-19-
0004   Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 110.000 

    PV00 Lastna sredstva 110.000 
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Izgradnja centralne čistilne naprave 
 
S postavitvijo Centralne čistilne naprave Lenart velikosti cca 5000 PE se dolgoročno rešuje 
čiščenje odpadnih voda v mestu Lenart in tudi širše vsaj za obdobje dobrih 20 let. Po izgradnji 
Centralne čistilne naprave ( CČN ) bodo v mestu Lenart v glavnem vsi uporabniki priključili 
na CČN, istočasno pa se omogoči na njej obdelava blata iz drugih ČN v občini.. Tako se z 
gradnjo CČN opusti ČN Globovnica in se ta preuredi v prečrpališče odpadnih voda 
zahodnega dela mesta Lenarta, istočasno pa bo prečrpališče služilo kot sprejemno fekalna 
postaja za blato iz drugih ČN in sprejem grezničnih gošč. CČN bo omogočila čiščenja vseh 
odpadnih vod v mestu Lenart, tudi industrijskih in odpadnih voda iz bljižnjih naselij kot so 
Radehova dolgoročno pa je na njo mogoče priključiti, tudi naselja Lormanje, del naselja 
Strma gora, dela naselja Spodnji in Zgornji Žerjavci ter dela naselja Zgornji in Spodnji Porčič. 
CČN bo omogočala sprejemanje grezničnih gošč in sprejemanje mulja iz manjših ČN iz 
celotne občine Lenart. Za učinkovito čiščenje in racionalno delovanje je v sklopu izgradnje 
CČN potrebno izvesti rekonstrukcijo dela zastarelega kanalizacijskega sistema, v katerega 
danes zatekajo zaledne in podtalne vode, ki povišujejo stroške investicije in stroške 
obratovanja. 
Pred dnevi smo podali dokončno vlogo za sofinanciranje iz kohezijskega sklada, pričakujemo 
potrditev do meseca aprila, v mesecu juniju pa že objavo javnega naročila in pričetek del v 
mesecu septembru.  
 
Razbremenitev kanalizacije v naselju Močna 
 
Sredstva so namenjena kompletni preureditvi ulice v naselju Močna z zamenjavo vseh 
asfaltnih površin, postavitvijo nove javne razsvetljave, izvedbo meteorne kanalizacije in 
končno asfaltiranje. Istočasno se bo še izvedla prevezava vodovoda na novo omrežje. 
 
Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 
 
Obnova kanalizacije na Prežihovi ulici načrtujemo zamenjavo obstoječe kanalizacije v dolžini 
250 m. načrtuje se zamenjav obstoječega kanalizacijskega voda, ki je dotrajan in propusten v 
izvedi betonski cevi. V preteklosti se je zamenjal že nižje leži kanalizacijski vod za 
stanovanjskimi objekti v tem letu načrtujemo zamenjavo kanalizacije v območju ulice. V 
sklopu le te se bo uredilo tudi voziščne konstrukcije ter druga dotrajana komunalna oprema.  

Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 
 
V letu 2019 načrtujemo ukinitev obstoječega obcestnega jarka ob lokalni cesti v središču 
Lormanja, sočasno bomo položili razvod javne razsvetljave in ustrezne cevi meteorne 
kanalizacije. Na območju sedanjega cestnega jarka  bo urejen pločnik širine cca 2,5, 
namenjeni skupni uporabi pešcev in kolesarjev. Podobna ureditev se bo nadaljevala v 
Lormanju tudi v smeri naselja ob javni poti proti Zg. Voličini do obstoječega nogometnega 
igrišča.  Sočasno se bo uredila nova javna razsvetljava, verjetno tudi položil NN kablovod – 
dogovor z pristojnim Elektro Maribor d.d. in preverilo druge morebitne potrebne menjave 
komunalnih vodov. Uredilo se bo tudi avtobusno postajališče.  
 
 

16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 133.276 

1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 50.000 
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16029003     Prostorsko načrtovanje 50.000 

  
OB058-17-
0001   Nadaljevanje postopka sprejema OPN 50.000 

    PV00 Lastna sredstva 50.000 

  
OB058-18-
0021   Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 20.000 

    PV00 Lastna sredstva 20.000 
 
Nadaljevanje postopka sprejema OPN 
 
Občina mora do oddaje predloga OPN v druga mnenja uskladiti celotno gradivo z mnenji 
posameznih soglasodajalcev iz prvih mnenj, z ugotovitvami iz poplavne študije, dopolniti z 
novimi pobudami občanov in drugimi spremembami, ki so nastale v tem času. Izdelovalec 
mora uskladiti in dopolniti tekstualno in grafično / kartografsko gradivo za celotno občino, 
pridobiti druga mnenja, pripraviti javno razgrnitev OPN in okoljskega poročila, skupaj z 
občino spremljati in analizirati pripombe ter pripraviti končno gradivo za sprejem na 
občinskem svetu in za objavo.  
 
Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 
 
Na postavki so rezervirana sredstva za dokument »Študija variant« Severne obvoznice mesta 
Lenar,ki ga zahteva ministrstvo in je potreben v sklopu sprejema novega OPN s katerim 
umeščamo novo varianto severne obvoznice v prostor. V dokumentu je potrebno iz 
tehničnega- prometnega, ekonomskega in funkcionalnega vidika dokazat utemeljenost 
premaknitve trase obvoznice v prostoru. Dokument pripravlja BPI d.o.o. in Gradbena 
fakulteta Maribor. Ta dokument je tudi podlaga nadaljnjem prostorskem umeščanju nove 
variante severne obvoznice. 

 
 
1603     Komunalna dejavnost 79.776 
16039001     Oskrba z vodo 30.000 

  
OB058-19-
0009   Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 30.000 

    PV00 Lastna sredstva 30.000 
 
Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 
 
V območju ulice je prišlo v preteklosti do več prelomov vodovoda, katerega načrtujemo 
zamenjati v celoti ter hkrati obnoviti hišne priključke. Po menjavi vodovoda pa opraviti tudi 
sanacijo zgornjih ustrojev ceste. Pri investiciji, kot pri ostalih podobnih bomo preverili 
morebiti potrebno položitev ostalih komunalnih vodov,od katerih bodo verjetno gotovo 
položene zaščitne cevi za optiko.  

 
 
16039005     Druge komunalne dejavnosti 49.776 

  
OB058-16-
0033   Ureditev Ovtarjev plac I. faza 49.776 

    PV00 Lastna sredstva 17.136 

    PV02 Evropska sredstva 32.640 
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Ureditev Ovtarjev plac I. faza 
 
Projekt Ovtarjev plac zajema ureditev prostora tržnice v Lenartu 
Tako se v 1. fazi projekta izvede s: stopnišče s klančino in betonska ploščad. 
V kontekstu  ureditve prostora tržnice  se uredijo  nov dostopi iz nižje ležeče Mercatorjeve 
ploščadi, na vzhodni strani obstoječe tržnice primeren za dostop invalidov.  
Ruši se obstoječe stopnišče, ki direktno povezuje nižje ležečo Mercatorjevo ploščad s tržnico 
in stopnišče, ki poteka  ob opornem zidu tržnice in omogoča dostop do nižje ležeče 
Mercatorjeve  ploščadi od glavne ceste na južni strani tržnice. 
 
 

1606     
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna 3.500 

16069001     Urejanje občinskih zemljišč 3.500 

  
OB058-19-
0001   Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. 3.500 

    PV00 Lastna sredstva 3.500 
 
Ureditev stopnišča Mariborska ul. – Cankarjeva ul. 
 
V okviru režijskega obrata načrtujemo ureditev stopnic med Mariborsko cesto in Cankarjevo 
ulico v delu, ki ga stanovalci že sedaj uporabljajo kot pešpot. Način ureditve bo podoben tisti, 
ki je bila urejena v lanskem letu iz novozgrajene ceste iz Prežihove ulice na plato pred 
Osnovno šolo, torej s »švelerji« prilagojeno terenu in z urejenim držalom.  

 
17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 556.636 
1702     Primarno zdravstvo 556.636 
 
17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 556.636 

  
OB058-16-
0029   Investicijsko vzdrževanja dela ZD Lenart 556.636 

    PV00 Lastna sredstva 382.914 

    PV02 Evropska sredstva 173.721 
 
Občina Lenart se je v decembru 2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje 
v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« – SKLOP 2, ki pomeni investicijo 
v pridobitev ustreznih prostorov v nadzidavi vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart. 

Z izvedbo investicije bo omogočena implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za 
otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter 
izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, 
vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela 
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni 
skupnosti.  

Ključni namen investicije v nadzidavo vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart je 
nadgradnja in razvoj preventivnih programov za vzpostavitev integriranega centra za krepitev 
zdravja kot samostojne enote Zdravstvenega doma Lenart. 
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Skupaj bo pridobljeno 299,81 m2 neto uporabnih površin. Investicija se bo izvajala v dveh 
fazah. Dela prve faze že potekajo in bodo zaključena predvidoma do 30.3.2019, nakar bo 
izvedeno javno naročilo za drugo fazo del, ki bo pomenila finalizacijo investicijskih del in se 
bo zaključila predvidoma  v jesenskem delu leta 2019. 

Za investicijsko in projektno dokumentacijo ter nabavo zdravstvene opreme je bilo v letu 
2018 porabljenih 32.034,77 EUR, za izvedbo prve in druge faze del, nadzor nad gradbeno 
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter nakup preostale zdravstvene opreme pa sev letu 2019 
predvideva 556.636,00 EUR. 

Celotna investicija bo sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in sredstev evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v višini 200.000,00 EUR. 

 
 
18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 81.600 
1805     Šport in prostočasne aktivnosti 81.600 
 
18059001     Programi športa 81.600 

  
OB058-18-
0005   Tepih za športno dvorano OŠ Lenart 18.000 

    PV00 Lastna sredstva 18.000 

  
OB058-18-
0020   Reflektorji za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni 24.600 

    PV00 Lastna sredstva 24.600 

  
OB058-18-
0022   

Preplastitev športnega igrišča z umetno maso v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v 
Lenartu 35.000 

    PV00 Lastna sredstva 25.000 

    PV01 Transfer iz državnega proračuna 10.000 

  
OB058-19-
0005   Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina 4.000 

    PV00 Lastna sredstva 4.000 
 
Tepih za športno dvorano OS Lenart 
 
Predvideva se nakup tepihov za športno dvorano v Lenartu, saj so stari dotrajani in uničeni, 
ter neuporabni. 
 
Reflektorji za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni 
 
Za nakup reflektorjev za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni so predvidena sredstva 
v višini 24.600,00 €. V letu 2018 je bila realizacija 13.066,32, iz Nogometne zveze Slovenije 
pa smo v letu 2018 pridobili sofinancerska sredstva v višini 30.000,00 € za ta namen. 
 
Preplastitev športnega igrišča z umetno maso v mestnem parku dr. Jožeta Hudalesa v Lenartu 
 
V mestnem parku dr. Jožeta Pučnika se bo preplastilo igrišče z debelo umetno maso, na kateri 
bodo športne aktivnosti zaradi elastičnosti podlage varnejše in prijetnejše, zmanjševale se 
bodo tudi poškodbe, posebej še pri padcih, prav tako pa bodo zaradi nedrseče površine 
omogočene športne aktivnosti tudi na mokri površini. V letu 2018 je bil sprejet DIIP, v letu 
2019 pa planiramo 35.000,00 € za samo izvedbo. 
 
Izdelava projektov za objekt – Slačilnice SP Voličina 
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Planiramo strošek v višini 4.000,00 € za izdelavo projektov za objekt Slačilnice SP Voličina. 
 
19     IZOBRAŽEVANJE 10.000 
1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 10.000 
19039001     Osnovno šolstvo 10.000 

  
OB058-17-
0031   Prizidek k OŠ Lenart 10.000 

    PV00 Lastna sredstva 10.000 
 
Prizidek k OŠ Lenart 
 
Na postavki Prizidek k OŠ Lenart planiramo sredstva v višini 10.000,00 € za projektno 
dokumentacijo.   
 
V letu 2021 so planirana sredstva za rekonstrukcijo ter delno nadzivo in dozidavo OŠ v višini 
250.000,00 €, v letu 2022 pa 400.000,00 €. 
 
 
 
 


