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1. UVODNA POJASNILA 
 

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg po 
ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, 
podprogramih in projektih.  

 

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo izhodišča, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. 
Občinam so bila osnovna izhodišča za pripravo proračunov za leto 2019 poslana dne 17. 10. 2018 
»Proračunski priro čnik za pripravo prora čunov občine za leti 2019 in 2020 – dopis številka 4101-
21/2018/1«. Proračunski priročnik v prilogi  I vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okvirji razvoja 
Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada Republike 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Ti podatki so podlaga za pripravo občinskih 
proračunov za leto 2019. 

 
Poleg projekcije osnovnih makroekonomskih okvirov in kvantitativnih izhodišč za pripravo 
makrofiskalnega scenarija za posamezno proračunsko leto je pri občinah za pripravo proračuna po 
Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) pomemben znesek dohodnine ter finančna izravnava. 
Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je 
občinam dne 26. 11. 2018 poslalo dopis številka 4101-3/2015/9 in izračune »Primerna poraba, 
dohodnina in finančna izravnava za leto 2019 – predhodni podatki«.  

Izračuni primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leto 2019 so 
objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porabe_obcin
_in_zneskov_financne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izravnava_za_leto_
2019/ 
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1. 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). 
 
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila 
prebivalcev občine. 
 

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s 
tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun 
povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se 
upoštevajo za ugotovitev povprečnine.  
 
Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za leto 2019 
upoštevana povprečnina v višini 573,50 evrov, ki je predlagana tudi v predlogu sprememb zakona, ki 
ureja izvrševanje proračuna za leti 2018 in 2019.  
 
Primerna poraba občin za leto 2019, izračunana na podlagi določene povprečnine, znaša 
1.184.616.174 evrov. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, ne zadostuje za pokritje vseh 
pripadajočih sredstev. Zato bodo določene občine v letu 2019 upravičene do finančne izravnave iz 
državnega proračuna v skupni višini 18.370.510 evrov. 
 
Pregled primerne porabe in povprečnine Občine Lovrenc na Pohorju za pretekla leta in tekoče leto: 

                                                           
leto 

Povprečnina 

v EUR 

Število 
prebivalcev 

Vsota 
korigiranih 
kriterijev 

Primerna 
poraba v EUR 

2010 550,00 3.220 1,149906 2.036.484 

2011 554,50 3.222 1,152014 2.058.187 

2012 1-6: 554,50 

7-12: 542,00 

3.217 1,159444 2.046.795 

2013 536,00 3.222 1,158581 2.000.860 

2014 536,00 3.206 1,162612 1.997.851 

2015 1-6: 525,00 

7-12: 519,00 

3.208 1,164855 1.950.936 

2016 522,00 3.216 1,164561 1.955.009 

2017 533,50 3.193 1,167422 1.988.663 

2018 551,00 3.146 1,168402 2.025.362 

2019 573,50 3.123 1,165865 2.088.111 
 
 
2. Dohodnina 
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto 
pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. 
člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako 
glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70 
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% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno 
solidarnostno izravnavo. 
 
3. Finančna izravnava 
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne 
porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo 
občine in dohodnino. 
 

Pravne podlage za pripravo proračuna  
 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi 
se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Njihov 
celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/predpisi/ 

 

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov 
občine uporabijo naslednje predpise: 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 101/13, 

55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št. 55/15), 
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.: 44/07 in 54/10)n ki 
se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št.: 54/10) uporablja za pripravo proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti, 

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan čnih izdatkov (Ur. l. RS, št.: 43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob činskih prora čunov (Ur.l. RS, št.: 57/05, 88/05-

popr., 138/06 in 108/08), 
- Navodilo o pripravi finan čnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna in 

občinskih prora čunov (Ur. l. RS, št.: 91/00 in 122/00). 

 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 
(Ur. l. RS, št.: 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE), in sicer: 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št.: 112/09, 58/10, 104/10,104/11, 97/12,108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 
75/17). 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ  (Ur. l. RS, št.: 60/06 in 54/10 in 27/16), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.: 37/04). 

 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.: 63/07 – uradno prečiščeno besedilo ter 65/08, 69/08-ZTFI-
A in 69/08- ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF) , pri pripravi dokumentov, ki se 
nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. l. RS, št.: 11/18) in Uredbo o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št.: 31/18). 

 

V gradivu prora čuna za leto 2019 smo pripravili poleg Odloka o proračunu Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2019 še vse tabele in razlage, ki so, kot je navedeno v zadnjem odstavku drugega člena 
odloka, priloga k le - temu. 
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To so naslednji dokumenti: splošni in posebni del proračuna, odhodki, razvrščeni po programski 
klasifikaciji, načrt razvojnih programov za investicije in državne pomoči, obrazložitve, kadrovski načrt, 
letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter načrt zadolževanja in izdanih 
poroštev. 

 

Pri pripravi predloga proračuna smo, poleg zakonskih predpisov, uporabili navedene globalne 
makroekonomske okvire razvoja Slovenije in izračun dohodnine ter finančne izravnave. Skladno s temi 
izhodišči so nam, kot podlaga za planiranje posameznih kategorij proračunskih prihodkov in odhodkov, 
služile tudi druge usmeritve in sicer: 

� pri planiranju sredstev za plače in povračil ter nadomestil za prehrano in za prevoz na delo, 
kakor tudi za planiranje regresa za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja smo upoštevali Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju in ostale predpise v zvezi s plačami v javnem sektorju. 

 

Vsebina in struktura prora čuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu 
ZJF. Tako je proračun sestavljen iz treh delov: 

1. splošni del po ekonomski klasifikaciji, 
2. posebni del po programski klasifikaciji  in 

3. načrt razvojnih programov . 

 
Pri pripravi proračuna smo uporabili tudi Proračunski priro čnik za pripravo občinskih prora čunov 
za leti 2019 in 2020 z vzorcem občinskega proračuna, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance 
predvsem zaradi poenotenja poročanja. Vendar je potrebno poudariti, da Zakon o javnih financah ne 
daje zakonske podlage za takšen način ureditve priprave proračuna. Upoštevanje priročnika za pripravo 
občinskega proračuna je povzročilo, da je gradivo za proračun zaradi same členitve zelo obsežno in se 
na več mestih podvaja. 
 
V zvezi z obrazložitvami je potrebno povedati, da je naš proračun (splošni in posebni del) pripravljen 
na nivoju šest mestnih podkontov. Tako načrtovanje posledično pomeni, da gre za zelo analitičen 
proračun in da sam proračun zaradi takega načina načrtovanja oziroma planiranja ne bi potreboval 
toliko obrazložitev, kot če bi bil pripravljen na nivoju tri mestnih podskupin kontov (na tak način se 
pripravlja državni proračun in tudi nekateri občinski proračuni). Zaradi zelo analitičnega načrtovanja 
posameznih proračunskih postavk – stroškovnih mest že sami nazivi proračunskih postavk ter 
pripadajoči podkonti dajo dovolj jasno obrazložitev proračunske porabe. Dodati pa je treba še to, da so 
obrazložitve in pojasnila napisana tako, da so vsi pomembni poslovni dogodki in postavke pisno 
pojasnjene skozi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Smiselno 
smo jih namreč navezali v celoto, tako se namreč poslovni dogodki tudi izkazujejo skozi vse te 
spremljajoče dokumente. V kolikor bi prišlo do podvajanja obrazložitev postavk skozi posebni del in 
načrt razvojnih programov, smo obrazložitev napisali samo v enem delu proračuna. 

 
 

2.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. čl. Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17- 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na ___ redni seji, dne 
_________sprejel 
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ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019 

 
1.   SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
S proračunom  se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo 
občine. 

 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 

  
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski 
klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, na ravni podskupin 
kontov, se določa v naslednjih zneskih:  

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

   

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.508.189 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.947.523 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.255.091 
700 Davki na dohodek in dobiček 2.007.785 

703 Davki na premoženje 190.416 

704 Domači davki na blago in storitve 56.890 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 692.432 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 371.884 

711 Takse in pristojbine 2.000 

712 Globe in druge denarne kazni 2.040 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 253.494 

714 Drugi nedavčni prihodki 63.014 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.920 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.920 
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73 PREJETE DONACIJE 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 555.746 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 390.677 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 165.069 

   

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.876.464 
40 TEKOČI ODHODKI 1.344.732 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 457.502 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 73.306 

402 Izdatki za blago in storitve 758.759 

403 Plačila domačih obresti 4.610 

409 Rezerve 50.555 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.353.538 
410 Subvencije 92.081 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 890.626 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 106.587 

413 Drugi tekoči domači transferi 264.244 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.118.571 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.118.571 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 59.623 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 
 

30.700 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 28.923 

   
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)      -3 68.275 

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

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

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSIH DELEŽEV 

 
0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

   
V. DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442+443) 
0 

44 DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0  
440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
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443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 

0 

   
VI.  PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
 

0 
   

   

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

   

VII.  ZADOLŽEVANJE (500) 115.652 
50 ZADOLŽEVANJE 115.652 

500 Domače zadolževanje 115.652 

   
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 131.373 

55 ODPLAČILA DOLGA 131.373 
550 Odplačila domačega dolga 131.373 

   
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-

II.-V.-VIII.)                                                                                                             
 

       -383.996 
   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)                                                                    -15.721   
   

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 368.275 
   

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 

455.000 

   
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane 
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja 
sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta. 

 
3.   POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
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Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. 

 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 
proračunom. 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Lovrenc na Pohorju. Odredbodajalec porabe 
sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. 

 
4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
 

Namenski prihodki proračuna so: 
1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po 43. čl. Zakona o javnih 

financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

3. požarna taksa, po 59. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17), ki se uporabi za namen, določen v tem zakonu, 

4. turistična taksa, po 14.čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št.: 13/18), 
5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, po 29. čl. Zakona o 

divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18),  
6. prihodki iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, po 35 čl. Zakona o 

gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/16), 
7. komunalni prispevek, po 221. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, 61/17), 
8. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, po 43. čl. Zakona o javnih 

financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

9. prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18), 

10. prihodki režijskega obrata, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

11. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po 5. členu Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih 
cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 
35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15), 

12. prejete donacije, po 43.čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

13. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja in 
14. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.  

  

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 proračuna in proračun.   

 

Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z 
dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen. 
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5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih 
sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do višine 5 % primerne porabe Občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2019.  

 

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti 
rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 

 

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna. 

 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

(dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov in v 
obsegu kot so vključeni. 

 

Skupni obseg  prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za tekoče odhodke in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih 
sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev. 
 

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 sklad) 
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V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. 
Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči del skupno doseženih 
letnih prejemkov proračuna  v višini 35.000,00 EUR. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak 
mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko 
dosežejo rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov za preteklo leto. 

 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, požar, toča, žled, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge naravne 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 10.000,00 EUR, župan in o tem pisno poroča 
občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna. V ostalih primerih 
uporabe sredstev proračunske rezerve, ko poraba presega višino o kateri odloča župan na podlagi 
veljavnega odloka o proračunu,  odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 
 

9. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi 
ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega 
pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti,  za začasno kritje 
odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega leta. 

 

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski 
svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.  

 

4.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
OBČINE  

10. člen 
(odpis dolgov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku 
do višine 100,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.  

 

V primerih, ko skupni dolg posameznega dolžnika do občine ne presega višine 2,00 eurov, se v 
poslovnih knjigah razknjiži in se ne šteje v kvoto iz prvega odstavka tega člena. 

 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA  

  

11. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
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Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja 
investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do 
prejema teh sredstev. 

 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se 
lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega člena.  

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov 
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina 
za proračun leta 2019 lahko zadolži pri državnem proračunu, v višini 115.652,00 EUR, z najetjem 
dolgoročnega namenskega kredita, za financiranje občinskih investicij. 

 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna) 

 
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. 

 

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc na Pohorju, se v letu 2019 ne bodo zadolževali.  
 

   

6.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13.  člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2020, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 
14. člen 

(uveljavitev odloka) 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku, se 
objavijo na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si. 

 

 

Številka: 4101-0001/2019 

Datum:  

 

 

                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                 OBČINE LOVRENC NA POHORJU   

                                                                                         Marko RAKOVNIK, prof. 
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PRILOGE k točki 2: 
2.1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
2.2. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
2.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

2.3.1. Načrt razvojnih programov – investicije, 
2.3.2. Načrt razvojnih programov – državne pomoči. 

 

 

 

3. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORA ČUNA  
 
Splošni del proračuna je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in vsebuje osnovne bilančne sheme: bilanco 
prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja: 

- v bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne 
prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V bilanci prihodkov in odhodkov 
se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in 
investicijske transfere; 

- v računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje 
kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog; 

- v računu financiranja se izkazuje odplačevanje 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 ter 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta. 

 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

 
Prihodki prora čuna 

zneski v EUR 

  Vrsta prihodka  

Zaključni 
račun 
l.2017 

Odstot. 
delež v 
skup. 
prih. 

Realizacija 
jan.- dec. 
2018 

Odstot. 
delež v 
skup. 
prih. 

Predlog 
proračuna za 
leto 2019 

Odstot. 
delež v 
skup. 
prih. 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.167.975 69,53 2.255.112 68,93 2.255.091 64,28 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 645.027 20,69 679.294 20,76 692.432 19,74 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.956 0,13 7.513 0,23 4.920 0,14 

73 PREJETE DONACIJE 8.829 0,28 3.420 0,10 0 0,00 

74 
TRANSFERNI 
PRIHODKI 292.263 9,37 326.300 9,97 555.746 15,84 

  SKUPAJ PRIHODKI 3.118.050 100,00 3.271.639 100,00 3.508.189 100,00 
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70 – DAVČNI PRIHODKI 

 
Davčne prihodke sestavljajo prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini 
se izkazujejo vse vrste davkov in sicer davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na 
blago in storitve. Ti prihodki predstavljajo največji delež v načrtovanih prihodkih. V skupini davčnih prihodkov 
je večina takšnih prihodkov, na katere občina nima vpliva.  

Vsi prihodki se načrtujejo na podlagi njihove realizacije za preteklo leto. Zakon o financiranju občin opredeljuje 
vire financiranja občin, zavedati pa se je potrebno, da za vsak prihodek velja poseben zakon ali podzakonski akt, 
ki podrobneje definira posamezno vrsto prihodka (npr. Zakon o dohodnini - dohodnina; Zakon o davkih občanov 
- davek na dediščine in darila, davek od premoženja, davek na dobitke od iger na srečo; Zakon o varstvu okolja 
oziroma Uredba o  okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zakon o davku na promet nepremičnin – davek na 
promet nepremičnin; Zakon o davku od iger na srečo - davek na dobitke od iger na srečo; Odlok o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; Odlok o turistični taksi – 
turistična taksa; Odlok o občinskih taksah – občinske takse).  

 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
7000 – Dohodnina 
Občina podatke o višini dohodnine pridobi od Ministrstva za finance, ki je dolžno posredovati izračune primerne 
porabe in s tem dohodnine ter pripadajoče finančne izravnave za pripravo proračuna prihodnjega leta. 
Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s 
prvim tednom proračunskega leta, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine 
občinam. Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih 
zakladniških podračunov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 
Dohodnina – občinski vir. 

 

703 – Davki na premoženje 
Te davke sestavljajo davki na premičnine in nepremičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin.  

7030 – Davki na nepremičnine 
V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo 
so na podlagi občinskega odloka dolžne plačevati fizične in pravne osebe. Za leto 2019 je višina nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča načrtovana na osnovi realizacije preteklega leta ter odmernih odločb v letu 2018. 
Dvig vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2019 ni načrtovan. 

7031 – Davki na premičnine, 7032 – Davki na dediščine in darila in 7033 – Davki na promet nepremičnin 

Prihodki od davka na dediščine in darila ter davki na premičnine in davki na promet nepremičnin od fizičnih in 
pravnih oseb so načrtovani v podobni višini kot prejšnje leto.  

 

704 – Domači davki na blago in storitve 
To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev.  

7044 – Davki na posebne storitve 
Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, 
zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer 15 % od vrednosti dobitka. Višina 
tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam 
glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka.  

7047 – Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 
V tej skupini izkazujemo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ta sredstva 
so strogo namenska, porabimo jih lahko izključno za odhodke opredeljene v zakonu (občina porabi sredstva za 
odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih za izgradnjo kanalizacijskega sistema). Spadajo pa sem še 
turistične takse, občinske takse ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.  

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI 
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Med nedavčne prihodke spadajo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te 
skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, dohodki od premoženja, takse, pristojbine in druge 
denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. 

 

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
To skupino predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od 
obresti in prihodki od premoženja.  

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
Dividende so nakazane na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na 
skupščinah posameznih družb, v katerih ima Občina Lovrenc na Pohorju svoj lastniški delež. Višina dobička je 
odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje 
gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oziroma nerazporeditev doseženih dobičkov. Za leto  2019 
navedeni prihodki niso načrtovani. 

7102 – Prihodki od obresti 
Občina praviloma načrtuje prihodke od obresti od sredstev na vpogled in od vezanih denarnih depozitov. Za leto 
2019 prihodkov od obresti ni načrtovanih, ker Banka Slovenije sredstva javnih subjektov obrestuje z negativno 
obrestno mero. Zato občina prosta denarna sredstva veže pri poslovni banki kot kratkoročni denarni depozit, kjer 
je ničelna obrestna mera.  

7103 – Prihodki od premoženja 
Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije in drugi prihodki od premoženja. 

V proračun občine vključujemo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja, najemnine in 
zakupnine za zemljišča ter prihodke od uporabnine Kulturnega doma in Prireditvenega centra. 

V tej skupini pa velja omeniti prihodke iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo (objekte ravnanja z 
odpadki – zbirni center). Sprememba računovodskih standardov je namreč povzročila to, da z 31. 12. 2009  ni 
več možno oddajati komunalne infrastrukture v upravljanje javnim podjetjem, ampak so jo morale občine 
prevzeti v svojo last. Ker je v preteklosti bilo pri nekaterih izvajalcih javnih služb izvedenih precej investicij z 
odbitkom davka na dodano vrednost, je bilo potrebno vzpostaviti med občino in izvajalci javnih služb pogodbe o 
dolgoročnih najemih infrastrukture. S tem smo si obdržali pravico do odbitka davka na dodano vrednost in lahko 
na ta način izvajamo obdavčljivo dejavnost s 100 % odbitkom davka na dodano vrednost. 

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij izhajajo iz odločb Ministrstva za okolje in prostor. Koncesije za vodno 
pravico plačujejo Dravske elektrarne d.o.o. ter male hidroelektrarne. Občina prejema tudi koncesijsko dajatev za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.   Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so največji prihodek v tej 
skupini. 

V druge prihodke od premoženja so uvrščeni prihodki od podeljene odplačne služnosti in prihodki od prodaje 
hlodovine, v primeru odrejene sanitarne sečnje.  

 

711 – Takse in pristojbine 
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri 
taksah in pristojbinah, za razliko od davkov, obstaja neposredna povezava med dajatvijo in dejansko izvedeno 
storitvijo javne uprave.  

7111 – Upravne in druge takse in pristojbine 
Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. V 
to skupino spadajo upravne takse. 

 

712 – Denarne kazni 
V to skupino so uvrščene kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih predpisih.  

7120 – Denarne kazni 
V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat. 

Med globe in kazni spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50 % prihodek 
proračuna občine, na katere območju leži nedovoljena gradnja. Dolžan jo je plačati investitor, kadar nedovoljeno 
poseže v prostor.  

 

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 
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V tej podskupini so načrtovani prihodki, ki jih občina doseže z izvajanjem  lastne dejavnosti neposrednih 
proračunskih uporabnikov. 

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 
V navedeni skupini prihodkov so načrtovani prihodki neposrednih proračunskih uporabnikov občinske uprave in 
režijskega obrata. 

V režijskem obratu se izvajata obvezni gospodarski javni službi varstva okolja, to sta oskrba s pitno vodo in 
odvajanje komunalne odpadne vode. V letu 2018 je občinski svet potrdil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju in potrdil stroškovno ceno izvajanja 
storitve oskrbe s pitno vodo, z veljavnostjo od 1. 5. 2018 dalje. Prav tako je v letu 2018 občinski svet potrdil 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc 
na Pohorju in potrdil stroškovno ceno izvajanja storitev odvajanja odpadne vode in mesečne vrednosti omrežnine 
za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja javna služba odvajanja odpadnih voda (začetek uporabe cen: 1. 
5. 2018). Na podlagi potrjenih stroškovnih cen so izračunani načrtovani prihodki za leto 2019. 

 

Osnova za izračun prihodkov obvezne GJS oskrba s pitno vodo sta naslednja sklepa:  
- Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v občini Lovrenc na 

Pohorju za leto 2018, št.:0075-0008/2018, objavljen v UGSO, št. 20/2018, ki se uporablja od 1. 5. 2018 
naprej, 

- Sklep o potrditvi mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s 
pitno vodo za leto 2018, št.: 0075-0007/2018, objavljen v UGSO, št. 20/2018, ki se uporablja od 1. 5. 2018 
naprej. 

Osnova za izračun prihodkov obvezne GJS odvajanja komunalne odpadne vode sta naslednja sklepa: 
- Sklep o določitvi višine cene omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje 

komunalne odpadne vode v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018, št.: 0075-0012/2018, objavljen v 
UGSO, št. 20/2018, ki se uporablja od 1. 5. 2018 naprej, 

- Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode, št.: 0075-
0011/2018, objavljen v UGSO, št. 20/2018, ki se uporablja od 1. 5. 2018 naprej. 

 

V režijskem obratu se izvaja tudi izbirna gospodarska javna služba upravljanje s pokopališči in urejanje ter 
vzdrževanje pokopališč. Načrtovani prihodki pokopaliških storitev - najemnin grobov znašajo: 15.500,00 EUR. 

 
Prihodki od prodaje blaga in storitev neposrednega proračunskega uporabnika občinske uprave so po vsebini 
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer tistih zemljišč, ki so bila kupljena z namenom nadaljnje prodaje 
investitorjem in so v bilanci stanja vodena med zalogami ter drugi prihodki od prodaje blaga in storitev: V 
tekočem letu tovrstni prihodki niso načrtovani. V to skupino prihodkov so uvrščeni tudi prihodki od sponzorstev 
v času jezernikovih dni in prihodki od prodaje jezernikovih majic.  

 

714 – Drugi nedavčni prihodki 
7141 – Drugi nedavčni prihodki 
Med drugimi nedavčnimi prihodki planiramo prihodke iz naslova sofinanciranja družinskega pomočnika v 
skladu z Zakonom o socialnem varstvu: vplačila so načrtovana glede na izdane odločbe Centra za socialno delo 
Maribor, zavezancem in upravičencem do socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«. Dodatek za tujo 
nego in pomoč nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve pa finančno izravnavo. Načrtovanje tega prihodka vključuje veliko število neznank: spremembe 
števila družinskih pomočnikov in njihove socialne slike  (konto  7141063– Prispevki in doplačila občanov za 
družinskega pomočnika – nakazila ZPIZ in državnega proračuna). 

  
V okviru drugih nedavčnih prihodkov so načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov v višini 11.500,00 
EUR, od tega znašajo načrtovani prihodki od priključnin na vodovodno omrežje izgrajeno z medobčinskim 
projektom za naselja Smolnik, Ruta, Fala in Činžat 500,00 EUR in od priključnin na vodovodno omrežje 
izgrajeno z medobčinskim projektom vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju 1.000,00 EUR. Komunalni 
prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč in ga izračunava občina na 
podlagi Odloka o komunalnem prispevku v občini Lovrenc na Pohorju. 
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V okviru drugih nedavčnih prihodkov so načrtovani prihodki iz naslova unovčenih garancij izvajalcev za 
odpravo napak v garancijski dobi, in sicer je v letu 2019 načrtovana unovčitev garancij za zaključen projekt 
rekonstrukcije in dograditve Kulturnega doma Jožeta Petruna v Lovrencu na Pohorju in za zaključen projekt 6 
oddelčnega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju, v skupni vrednosti 37.684,00 EUR. 

 

72 – KAPITALSKI PRIHODKI 

 
Kapitalski prihodki izvirajo iz naslova dezinvestiranja premoženja občine. Med kapitalske prihodke spadajo 
prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, 
premoženjskih pravic in zalog. V letu 2019 želimo odprodati del občinskega premoženja. Podrobnejša 
predstavitev prodaje premoženja je podana v letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 
občine.  

 

722 – Prihodki od zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
V to podskupino prištevamo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. V letu 2019 so načrtovani tovrstni prihodki 
od že sklenjenih pogodb v letu 2018. 

 

73 – PREJETE DONACIJE 

 
V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste prihodki, ki predstavljajo nepovratna plačila, prostovoljna 
nakazila sredstev iz domačih virov od pravnih in fizičnih oseb ter prejeta denarna darila. Prejete donacije so 
sredstva, ki so 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. Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in 
tujih pravnih in fizičnih oseb praviloma na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb. 

 

730 – Prejete donacije iz domačih virov 
To podskupino predstavljajo donacije domačih fizičnih in pravnih oseb. Na kontu 7300 – Prejete donacije in 
darila od domačih pravnih oseb ter kontu 7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizi čnih oseb so 
planirane donacije za izvedbo različnih investicijskih projektov in za različne druge akcije.  

 

V proračunu za leto 2019 občina prejetih donacij ne načrtuje. 

 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI 

 
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega 
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih 
skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje 
proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali 
drugih blagajn javnega financiranja. Realizacija teh sredstev je v posameznih letih različna, na kar vplivajo 
transferni prihodki namenjeni sofinanciranju investicij.  

 

740 – Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 
7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so sestavljena iz: 

- sredstev finančne izravnave, 

- sredstev za vzdrževanje gozdnih cest Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- sredstev sofinanciranja skupnih občinskih služb Ministrstva za javno upravo, 

- subvencij tržnih najemnin Ministrstva za okolje in prostor, 
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- sredstev Zavoda za zaposlovanje RS namenjenih za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja – za 
programe javnih del, 

- sredstev Ministrstva za delo družino in socialne zadeve za sofinanciranje izplačila za izgubljeni dohodek 
družinskim pomočnikom, 
- sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za plačilo letnega nadomestila od prodanega lesa iz 
državnih gozdov, ki se nahajajo na območju občine. Na podlagi 35 . člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti Republike Slovenije, so načrtovani navedeni prihodki.  Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. na podlagi 
27. člena zakona plačuje Republiki Sloveniji letno nadomestilo v višini 20 odstotkov prihodkov od prodaje lesa 
iz državnih gozdov. Občine, v katerih ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba, prejmejo 25 odstotkov 
letnega nadomestila iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona. Posamezna občina, v kateri ležijo državni 
gozdovi, ki jih upravlja družba, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka, in sicer glede na 
realizirani posek (neto m3) v tej občini. Sredstva izplača upravičenim občinam ministrstvo, pristojno za 
gozdarstvo, do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. V proračunu občine se nakazana sredstva izkazujejo kot 
namenski prejemki ter porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. 

 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 

- požarna taksa , ki se nameni financiranju opreme enot za zaščito in reševanje in 

- sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 21. oziroma 23. členu ZFO-1, ki se namenjajo za 
investicije v občinsko infrastrukturo. 

 
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
V okviru skupine 741 so načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije: 

- za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (EKSRP-evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), 

- iz strukturnih skladov (ESRR-evropski sklad za regionalni razvoj), 

- iz kohezijskega sklada. 

 Občina v letu 2019 načrtuje naslednja nepovratna sredstva iz proračuna Evropske unije: 
- iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja) za program aktivnega preživljanja prostega časa  (razviti in vzpostaviti aktivni življenjski slog) – 
sofinanciranje opreme za visoko plezalno steno, v višini 85 % vrednosti brez ddv, v znesku 5.734,00 EUR, 

- iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov (ESRR) za 
sofinanciranje projektov preko razpisov Lokalne akcijske skupine Drava (uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR): 

-  premični oder,  
- lovrenška učna pot, 
- hidravlični izračun za javni vodovod Lovrenc na Pohorju, 
-  sanacijski ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje, 
-  nakup gasilskega vozila, 
-  projekt ureditve športnih površin, 
v skupnem znesku 159.335,00 EUR. 

 
 
Odhodki proračuna 

zneski v EUR 

  Vrsta odhodka 

zaključni 
račun l. 
2017 

Odstot. 
delež v 
skup. 
prih. 

realizacija 
jan.-dec. 
2018 

Odstot. 
delež v 
skup. 
prih. 

predlog 
proračuna za 
leto 2019 

Odstot. 
delež v 
skup. 
prih. 

40 TEKOČI ODHODKI 1.059.062 35,66 1.302.362 38,60 1.344.732 34,69 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.253.100 42,20 1.274.341 37,77 1.353.538 34,92 

  
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN 
TEKOČI TRANSFERI: 2.312.162 77,86 2.576.703 76,37 2.698.270 69,61 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 635.820 21,41 774.944 22,97 1.118.571 28,86 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.721 0,73 22.543 0,67 59.623 1,54 
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SKUPAJ INVESTICIJSKI 
ODHODKI IN INVESTICIJSKI 
TRANSFERI: 657.541 22,14 797.487 23,63 1.178.194 30,39 

  
SKUPAJ VSI ODHODKI 
(40+41+42+43) 2.969.703 100,00 3.374.190 100,00 3.876.464 100,00 

40 – TEKOČI ODHODKI 

 
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju redne delovne 
obveznosti, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s 
kadrovskimi načrtom. Načrtujemo tudi plače in druge izdatke zaposlenim v okviru zaposlovanja v programih 
javnih del. 
 
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost 
Planirana sredstva načrtujemo za plačila obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost za 
javne uslužbence, funkcionarje in delavce vključene v programe javnih del ter premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence - delavce občinske uprave in delavce režijskega obrata ter 
funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno. 
 

402 – Izdatki za blago in storitve 
V okviru skupine izdatki za blago in storitve so planirani odhodki za delovanje občinske uprave in režijskega 
obrata ter organov občine.  Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material 
in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja. Med drugimi 
operativnimi odhodki so planirana nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij, stroški plačilnega 
prometa, seminarjev, plačila za delo preko študentskega servisa in za nagrade za opravljanje obvezne prakse. 
Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje in 
pripravo različnih projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo javne razsvetljave, upravljanje in 
gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, stroške priprave prostorskih aktov, stroške 
upravljanja kulturne in športne infrastrukture.  

 

V okviru izdatkov za blago in storitve so tudi načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 
kulturnih in športnih objektov,  stanovanjskih objektov, občinske infrastrukture (cestne infrastrukture, 
komunalne infrastrukture dobave pitne vode in odvajanja odpadnih voda, meteorne kanalizacije). V tekočem letu 
je za namene tekočega vzdrževanja občinskega premoženja načrtovanih 44 % načrtovanih sredstev za izdatke za 
blago in storitve. 
Zaradi zadrževanja tekoče porabe smo pri načrtovanju proračunske porabe tekočih odhodkov za leto 2019 
upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru dejanske porabe v letu 2018 
ter da se vsi izdatki, tudi novonastali, poskušajo oceniti čim bolj realno. 

 

403 – Plačila domačih obresti 
V letu 2019 predvidevamo plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila obresti od 
dolgoročnih kreditov javnim skladom (Stanovanjskemu skladu RS, EKO skladu RS in Javnemu skladu RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja) in poslovnim bankam (Novi kreditni banki Maribor). 
 V primerjavi z letom 2018 so nižje načrtovana sredstva za plačilo obresti zaradi trenda upadanja EURIBOR, na 
katerega je vezana obrestna mera dolgoročnega kredita, najetega v letu 2009 in zaradi nižjega stanja dolga 
kreditov, od katerih se obresti obračunavajo. Za leto 2019 so načrtovana tudi sredstva za plačilo obresti od 
kratkoročnih - likvidnostnih kreditov, v kolikor bo potrebno najeti kratkoročni likvidnostni kredit zaradi 
razkoraka med prilivi in zapadlimi obveznostmi do izvajalcev na projektih. 
 
409 – Sredstva, izločena v rezerve 
Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. 
Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč 
in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, sredstva splošne proračunske rezervacije pa 
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za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v 
proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu. 

 

Proračunska rezerva za leto 2019 je planirana v višini 35.000,00 EUR, kar predstavlja 1,00 % načrtovanih 
prihodkov proračuna in 1,68 % primerne porabe občine za leto 2019. V višini 15.000,00 EUR so planirana 
sredstva splošne proračunske rezervacije. V proračunsko rezervo se lahko izloči največ 1,5 % prejemkov 
proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

41 – TEKOČI TRANSFERI 

 
410 – Subvencije 
V okviru subvencij planiramo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.  

Načrtovana so sredstva subvencioniranja cen privatnim podjetjem in zasebnikom, v višini 79.481,00 EUR (konto 
410200, na podlagi Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju: 
številka sklepa 0075-0020/2017, objavljen v UGSO, št.:60/2017. S 1. marcem 2012 je bila podeljena koncesija 
za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu Zavodu za patronažo in dolgotrajno oskrbo na 
domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, ki je zasebni zavod, pred tem je navedeno storitev opravljal javni 
zavod – Center za socialno delo Ruše. Višina subvencije cene pomoči na domu iz občinskega proračuna, iz 
veljavnega sklepa) znaša 12,93 EUR/uro. Priznani obseg socialno varstvenih storitev Pomoč na domu v letu 
2019 ostaja enak kot v letu 2018 in znaša 400 ur mesečno. Izvajalcu se je dodatno odobril  mesečni strošek 
kilometrine zaradi specifičnosti terena, v višini 300,00 eur mesečno, kar je načrtovano tudi za leto 2019.  

 

V okviru drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovana sredstva subvencij privatnim 
podjetjem in zasebnikom na področju kmetijstva, v skupni višini 12.600,00 EUR.   

 

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev 
in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali 
gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki 
za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, plačilo razlike med prispevki staršev in stroški vrtcev (ekonomsko 
ceno vrtcev), subvencioniranje prehrane učencem v osnovni šoli, plačilo stroškov letovanja otrok, otroška 
prehrana, prevozi otrok, plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom, za obdaritev 
novorojenčkov in njihovih staršev, za izredne socialne pomoči. V okviru podskupine kontov 411 so načrtovana 
sredstva za pokrivanje odvoza odpadkov, odvoz odpadne salonitne kritine, pokrivanje razlike nastale pri čiščenju 
količin odpadnih voda, subvencioniranje cene dobave pitne vode in subvencioniranje cene odvajanja odpadne 
vode. 

 
V letu 2019 so načrtovana sredstva v višini 890.626,00 EUR in so višje načrtovana v primerjavi z doseženo 
realizacijo preteklega leta. Sredstva načrtovana za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 
so načrtovana v višini 394.900,00 EUR. V primerjavi z realizacijo v letu 2018 so v enaki višini načrtovana 
sredstva za plačilo razlike v ceni domicilnim vrtcem, višje so načrtovana sredstva za plačilo razlike med ceno 
programov in plačili staršev za vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju, zaradi uvedbe dodatnega oddelka v letu 2018 in 
dviga plač zaposlenih. Višje so načrtovana sredstva za izplačilo družinskim pomočnikom, ker se je število 
upravičencev do družinskega pomočnika tekom leta 2018 povečalo.  

 

V to skupino transferov spada subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb, ki je prikazano v preglednici v 
nadaljevanju: 
Gospodarska javna služba izvajalec Realizacija 

subvencij cen v letu 
2016 v EUR 

Realizacija 
subvencij cen v letu 
2017 v EUR 

Realizacija 
subvencij cen v 
letu 2018 v 
EUR 

Načrtovana 
sredstva subvencij 
v letu 2019  v EUR 

odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 5.189,42 3.355,44 3.355,44 3.740,00 

oskrba s pitno vodo Režijski obrat 
Občine Lovrenc na 
Pohorju 

78.631,01 

 

85.543,79 90.628,61 100.177,00 

odvajanje odpadnih voda Režijski obrat 93.299,49 65.798,51 46.603,02 45.087,00 
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Občine Lovrenc na 
Pohorju 

Pokrivanje razlike količin 
odpadnih voda nastalih 
pri čiščenju 

Nigrad d.d. 39.731,21 25.148,02 19.377,03 28.000,00 

SKUPAJ  216.851,13 179.845,76 159.964,10 177.004,00 

 
Subvencija cen za gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda je bila  uvedena  s 1. 
3. 2014 (v letu 2014 realizirano plačilo subvencij za 9 mesecev) in se je nadaljevala v letih 2015 - 2018; 
subvencioniranje cen izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda se je v letu 2017 ukinilo, ostalo pa je 59,57 % 
subvencioniranje cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode. Subvencioniranje cen gospodarskih 
javnih služb v letu 2019 načrtujemo v enaki višini kot v letu 2018.  

 

Osnova za načrtovanje subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske  javne službe oskrba s 
pitno vodo in subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 
ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini v letu 2019 sta 
naslednja sklepa občinskega sveta: 
- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe 

oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019, objavljen v UGSO št. 67/2018, s pričetkom uporabe 1. 1. 2019. 

- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne 
odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2019, objavljen v UGSO št. 67/2018, s pričetkom uporabe 1. 1. 2019. 

 

412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Mednje sodijo 
dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem 
interesu.  

V navedeni skupini so načrtovana sredstva  za financiranje političnih strank, sofinanciranje društev na področju 
civilne zaščite, financiranje redne dejavnosti prostovoljnega gasilskega društva in dejavnost gasilske zveze Ruše, 
sredstva za sofinanciranje programov športnih in kulturnih društev, društev na področju kmetijstva in gozdarstva, 
turističnega društva ter humanitarnih društev.  

 

413 – Drugi tekoči domači transferi 
Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam (medobčinska redarska služba, komunalni 
inšpektorji), transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče 
transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter izdatke za blago in 
storitve javnim zavodom na področju vzgoje, izobraževanja, kulture in sociale.  

 

 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI 

 
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v občinski upravi in režijskem obratu (pisarniško pohištvo in 
oprema, računalniška oprema in programi), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki  vključujejo stroške 
investicijske in projektne dokumentacije, stroške nadzora in izvedbe javnega razpisa. Investicijski odhodki 
nadalje vključujejo  investicijsko vzdrževanje in obnove,  tako pri proračunskem uporabniku občinska uprava, 
kot v režijskem obratu. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine. 
 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI 

 
431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki 
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Kot investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so namenjena sredstva 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva so v celoti namenjena Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Lovrenc na Pohorju, za nakup gasilske opreme in osebne opreme gasilcev ter investicijskemu vzdrževanju 
gasilskega doma.   

 
432 – Investicijski transferi proračunskim porabnikom 
V investicijskih  transferih proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva, ki so namenjena za investicijske 
namene javnim zavodom (Javnemu zdravstvenemu zavodu Dr. A. Drolca Maribor in Osnovni šoli Lovrenc na 
Pohorju). 
 
 

B – Račun finančnih terjatev in naložb 
 
Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja 
odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb 
oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne inštitucije. Plačila 
imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma 
povečanje kapitalskega deleža 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 oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v 
podjetjih, bankah in drugih finančnih inštitucijah. 
V računu finančnih terjatev in naložb ne planiramo nobenih poslovnih dogodkov na kontih skupine 44 – dana 
posojila in povečanje kapitalskih deležev ter na kontih skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev. 
 
 

C – Račun financiranja 
 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja občine za potrebe javne porabe in 
odplačevanje dolgov.  
 
 

50 – ZADOLŽEVANJE 
 
500 - Domače zadolževanje 
Občina se bo v letu 2019 zadolžila pri državnem proračunu in sicer za izvrševanje občinskega proračuna za 
investicije v občinskem proračunu. Dne 1. februarja 2019 je Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo 
posredovalo občinam izračun deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019 (štev: 4100-
1/2019/5). Ministrstvo je pripravilo izračune deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019 
skladno s 23. členom ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, 
št. 71/17) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 
(Ur.l. RS, št. 83/18), po katerih Občini Lovrenc na Pohorju pripada: 
- enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR v letu 2019: 115.652,00 EUR in 
- enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v EUR v letu 2019: 115.652,00 EUR. 
Za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Navedena 
zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.  
 Pogoji najema kredita za leto 2019 so sledeči: 
Obrestna mera je 0% ( brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba 
je 9 let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah, prva 
anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta, druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Krediti 
pridobljeni v letu 2019 zapadejo v vračilo leta 2021. 
 
 



25 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
 
550 - Odplačila domačega dolga 
Odplačilo domačega dolga je planirano za odplačila kreditov poslovnim bankam in drugim domačim 
kreditodajalcem – javnim skladom in državnemu proračunu . Odhodek za odplačilo domačega dolga planiramo 
za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah.  
 

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  
 
Skupni odhodki, v bilanci prihodkov in odhodkov, so višji od skupnih prihodkov za 368.275,00 EUR, kar 
predstavlja proračunski primanjkljaj. V računu financiranja je načrtovano odplačilo dolga v višini 131.373,00 
EUR in novo zadolževanje v višini 115.652,00 EUR. Proračunski primanjkljaj  se poveča za neto zadolževanje iz 
računa financiranja in zmanjšanje sredstev na računu znaša 383.996,00 EUR.  Načrtovano zmanjšanje stanja 
sredstev na računu proračuna se v celoti pokrije s prenosom sredstev na računu iz preteklega leta (prenos 
sredstev znaša 455.000,00 EUR). 
 

4. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA  

 
Posebni del proračuna je sestavljen na osnovi programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. 
Programska klasifikacija je predpisana s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu z navedenim 
pravilnikom razvrščajo v: 
- 21 področij proračunske porabe, 
- 61 glavnih programov, 
- 122 podprogramov. 
 

Obrazložitev posebnega dela proračuna pripravijo vsi neposredni proračunski uporabniki. Obrazložitev mora biti 
pripravljena v skladu s strukturo predlaganega finančnega načrta, torej po področju proračunske porabe, glavnih 
programih, podprogramih in proračunskih postavkah. 

 
V posebnem delu proračuna so odhodki razdeljeni med neposredne proračunske uporabnike (v nadaljevanju 
NPU): 
 

0001 - Občinski svet, 
0002 – Župan, 
0003 – Nadzorni odbor, 
0004 - Občinska uprava in 
0005 - Režijski obrat. 
 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, 
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo 
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 
 
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega 
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter 
uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. 
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Proračunska postavka (v nadaljevanju PP) je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali 
del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega 
proračunskega uporabnika. 
 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki se v skladu s predpisanim kontnim načrtom 
natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke. 
 
Proračunska postavka – podkonto je temeljna enota za pripravo proračuna. 
 

 
A – Bilanca odhodkov 
 

01 – POLITIČNI SISTEM 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan), odborov in 
komisij ter občinske volilne komisije. Pristojnosti župana in podžupana so podrobneje opredeljene v Statutu 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski 
funkcionarji. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0101 Politični sistem 
 
 

0101 – Politični sistem 
 
Opis glavnega programa 
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in delovnim telesom nalagajo statut občine, 
poslovnik in drugi pravni akti. V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s 
predpisanimi zakoni. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski 
funkcionarji. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
političnega sistema. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
01019001 Dejavnost občinskega sveta: NPU 0001 občinski svet. 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: NPU 0001 občinski svet. 
01019003 Dejavnost župana in podžupana: NPU 0002 župan. 
 
 

01019001 – Dejavnost občinskega sveta 
 
Opis podprograma 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Lovrenc na 
Pohorju. V Občini Lovrenc na Pohorju šteje občinski svet 12 članov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Lovrenc na Pohorju, Poslovnik občinskega 
sveta Občine Lovrenc na Pohorju, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov,  
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lovrenc na Pohorju, Pravilnikom o zagotavljanju pogojev 
in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Lovrenc na Pohorju.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
 
NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
 PP: 101001 – Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Predvidena 
sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sejnin občinskega sveta ter sejnin članov odborov in komisij, ki so 
imenovana kot delovno oziroma posvetovalno telo občinskega sveta. 

PP: 101004 – Financiranje političnih strank 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva namenjena financiranju političnih strank. Stranke prejemajo sredstva na podlagi 
prejetih volilnih glasov; nakazila se praviloma vršijo mesečno po dvanajstinah.  

PP: 101006 - Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v občini Lovrenc na Pohorju za volilno leto 2018, ki ga je sprejel občinski svet pred 
lokalnimi volitvami 2018, se iz občinskega proračuna delno povrnejo stroški organizatorjem volilne kampanje, 
ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu, in organizatorjem volilne kampanje za volitve župana, katerih 
kandidati so prejeli najmanj 10% glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.  

Organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v občinski svet in za volitve za župana se na njihovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju v roku 30 dni po predložitvi 
poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

PP: 101007 – Financiranje svetniških skupin  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, imenovanih v občinskem svetu, poteka v skladu s 
Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini 
Lovrenc na Pohorju. Ta pravilnik določa pogoje in sredstva za delo samostojnih svetnikov in svetniških 
skupin, njihove pravice in obveznosti v Občini Lovrenc na Pohorju. 
Sredstva so namenjena samostojnim svetnikom in svetniškim skupinam, glede na število mest v občinskem 
svetu. 
Finančna sredstva se uporabljajo za kritje stroškov povezanih z izvrševanjem funkcije članov občinskega sveta, 
kot so: izobraževanje, strokovna literatura, dodaten pisarniški material, stroške udeležbe na seminarjih, 
konferencah in simpozijih, ki so neposredno povezani z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov 
in druge upravičene stroške. 
Finančna sredstva se koristijo neposredno iz proračuna občine na podlagi zahtevkov svetnikov in svetniških 
skupin na način, ki velja za porabo vseh drugih sredstev iz občinskega proračuna. 

 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
Opis podprograma 
Občinska volilna komisija in volilni odbori izvajajo postopke volitev in referendumov v Občini Lovrenc na 
Pohorju. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje in uresničevanje z Ustavo 
Republike Slovenije določenih pravic državljank in državljanov.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letu 2018 so bile izvedene volitve župana in članov občinskega sveta. Letni cilj je poravnati obveznosti iz 
naslova materialnih stroškov volitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.  

NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
PP: 101200 – Materialni stroški volitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Drugi krog volitev za župana občine se je izvršil v decembru 2018 in s tem povezani prejeti računi za 
opravljene storitve Upravne enote Ruše, zapadejo v plačilo v letu 2019. 

  

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov 
 
Opis podprograma 
Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih 
odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd. Župan opravlja svojo funkcijo 
profesionalno. Podžupan opravlja funkcijo neprofesionalno. 
  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lovrenc na Pohorju, Zakon o javnih financah, Poslovnik Občinskega 
sveta Občine Lovrenc na Pohorju, navodila Ministrstva za finance, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter povračilih stroškov.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije, zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov ter 
skrb za zakonito, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj podprograma v proračunskem letu je realizacija nalog v skladu s proračunom. 
 
NPU 0002 – ŽUPAN 
 
PP: 201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih-župan, 
PP: 201002 Prispevki delodajalca za socialno varnost.  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev Občine Lovrenc na Pohorju je Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, ki se uporablja za funkcionarje in kateri uvršča plačo funkcionarjev v zakonsko določene 
plačilne razrede. Župan funkcijo opravlja profesionalno. Planirani odhodki predstavljajo plačo poklicnega 
župana za proračunsko leto, prispevke delodajalca, povračilo stroškov prehrane med delom, premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja. 
 
PP: 201003 Materialni stroški in drugi operativni odhodki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena stroškom strokovnega izobraževanja župana, stroškom reprezentance in promocijskim 
darilom na uradnih srečanjih, ki jih organizira župan ob srečanju s svetniki, ministri, občani, poslovnimi 
partnerji, župani drugih občin. 
 
PP: 201004 – Izdatki za službena potovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva so namenjena za povračila stroškov dnevnic, prevoza in drugih izdatkov za službena 
potovanja župana. 
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PP: 201005 - Nadomestilo plače funkcionarju po poteku županske funkcije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje 
funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, 
ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati funkcije ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler 
ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne 
plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije. Če je namesto 
zadnje plače prejel nadomestilo, se nadomestilo plače iz tega odstavka odmeri od zadnje mesečne plače, ki bi jo 
prejel, če bi opravljal funkcijo. Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do 
izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za šest mesecev. Čas 
prejemanja nadomestila plače se funkcionarju, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času 
je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa 
mu pripada pravica do odpravnine. 
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izplačilo nadomestila za obdobje treh mesecev, na podlagi 
Odločbe o denarnem nadomestilu, ki ga je izdala Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PP: 201020 - Nagrada nepoklicnega funkcionarja - podžupana 
 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana so sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana na podlagi Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter 
povračilih stroškov ter na podlagi realiziranih odhodkov v letu 2018. 
 
 PP: 201021 – Potni stroški nepoklicnega funkcionarja - podžupana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov je podžupan upravičen do povračila potnih stroškov, v 
primeru, da je opravil službeno potovanje po nalogu župana in izven območja občine Lovrenc na Pohorju. Za te 
namene so načrtovana minimalna sredstva. 

 

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 delovno področje dela občinske uprave, ki je pristojen za finance, in nadzornega odbora 
občine. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi 
predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 Fiskalni nadzor 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
 
Opis glavnega programa 
Glavni program Urejanja na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru fiskalne politike. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
fiskalne politike. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: NPU 0004 občinska uprava. 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
 
Opis podprograma 
Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške 
plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o Banki Slovenije, Zakon o lokalni 
samoupravi. 
 
NPU 0004 - OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 402002 – Stroški plačilnega prometa – provizija Banke Slovenije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za plačilo bančnih stroškov. 
 

0203 – Fiskalni nadzor 
 
Opis glavnega programa 
Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj nadzornega odbora občine je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora: NPU 0003 nadzorni odbor. 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
 
Opis podprograma 
Nadzorni odbor sprejme letni načrt dela. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in po 
potrebi občinski svet. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lovrenc na Pohorju, Poslovnik Nadzornega odbora, Pravilnik o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov ter povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati 
vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev – 
pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili izboljšanja 
poslovanja.  
 
NPU 0003 - NADZORNI ODBOR 
 
PP: 302001 – Nadomestilo članom nadzornega odbora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za sejnine, nagrade in povračila stroškov predsedniku in članom nadzornega odbora. 
Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. 

PP: 302002 – Materialni stroški za delovanje nadzornega odbora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva namenjena članom nadzornega odbora za izobraževanje oziroma udeležbo na 
posvetovanjih glede na njihov letni plan dela ter za preostale stroške, ki so potrebni za delovanje nadzornega 
odbora. 
 
PP: 302003 – Prevozni stroški – nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva so namenjena za povračila stroškov dnevnic, prevoza in drugih izdatkov za službena 
potovanja članov nadzornega odbora. 
 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
STORITVE 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost neposrednih uporabnikov proračuna: občinskega sveta, župana in občinske 
uprave pri odločanju o organizaciji in porabi sredstev za prireditve, proslave in podelitve priznanj ter za 
pokroviteljstva. Zajema tudi aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, podžupana, 
občinske uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov. Področje porabe zajema dejavnosti 
občinske uprave v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z občinskim premoženjem. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva 
občine in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih. Organizacija in izvedba praznovanj ob  
občinskem prazniku. Sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu občinskega sveta in drugih delovnih teles v 
občini ter objave občinskih predpisov. Izvajanje protokolarnih dogodkov. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0401 – Kadrovska uprava 
Opis glavnega programa 
Glavni program kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in 
priznanj.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje materialnih pogojev za podelitev nagrad in priznanj izbranim nagrajencem. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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04019001 Vodenje kadrovskih zadev: PU 0001 občinski svet. 

 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma 
Glavni program kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Statut Občine Lovrenc na Pohorju, Poslovnik o delu OS Lovrenc na Pohorju, Odlok o prazniku in priznanjih 
Občine Lovrenc na Pohorju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Podeljevanje občinskih priznaj in delovanje posameznikov in organizacij na prepoznavnosti občine.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev materialnih pogojev za podelitev nagrad in priznanj. 

 

NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
PP: 104300 – Občinske nagrade (stroški v zvezi s podeljevanjem nagrad in priznanj) 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenjajo za nabavo občinskih priznanj. 

 

0403 – Druge skupne administrativne službe 
 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, donatorstva, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. V okviru glavnega programa 
se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s 
poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, celovito obveščanje javnosti o uresničevanju 
protokolarnih dogodkov ter skrbno ravnanje in dobro gospodarjenje z občinskim stvarnim premoženjem. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
občinske uprave. Organizacija in izvedba praznovanj ob občinskem prazniku in spominskem dnevu. Sprotno in 
celovito obveščanje javnosti o delu občinskega sveta in drugih delovnih teles, objava občinskih predpisov. 
Izvajanje protokolarnih dogodkov. Ohranitev in povečanje vrednosti občinskega premoženja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: NPU 0001 občinski svet. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: NPU 0001 občinski svet; NPU 0002 župan; NPU 0004 
občinska uprava. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: NPU 0004 občinska uprava. 
 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
Opis podprograma 
Delo občinskega sveta, župana in občinske uprave je javno, zato uprava vrši obveščanje in informiranje različnih 
ciljnih skupin javnosti; skrbi za objave občinskih predpisov v uradnem glasilu. Pri komuniciranju z javnostmi 
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občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutku in okoliščinam primerno. Podprogram zajema naslednje 
najpogostejše akcije: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradno glasilo slovenskih občin), 
izdelava spletnih strani občine, sodelovanje v pogovornih oddajah, ažuriranje vsebin v katalogu lokalnih 
predpisov, predvajanje sej občinskega sveta. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o dostopu informacij javnega značaja in Zakon o lokalni samoupravi. 

 

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 ciljev javnosti kot tudi znotraj občinske uprave. S tem želi občina doseči 
čim boljšo informiranost vse javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost 
komuniciranja, odprtost uprave, dostopnost vodilnih delavcev za predstavnike medijev, posredovanje točnih in 
resničnih informacij ter pravočasnost posredovanja informacij. 

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti dolgoročnega cilja bodo dosežena čim boljša podoba občine v javnosti in 
zadovoljstvo različnih ciljnih skupin javnosti s posredovanjem informacij o delu občine. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za 
oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z 
mediji o delu, nalogah in projektih uprave ter pomembnih dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina.  

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo 
občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in 
pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupana, uprave in občinskega sveta. Uspešnost se bo kazala 
tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletne strani občine. 

 
NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
PP: 104400 – Objava občinskih predpisov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje uradne objave v Uradnem glasilu slovenskih občin, kot so objava odlokov, sklepov, 
pravilnikov, … . 
 

PP: 104401 – Izdelava zastave, grba občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsakoletna nabava zastav (občinskih, državnih, EU) in sicer na in v občinski zgradbi in na 
prireditvenem prostoru. Po potrebi menjava zastav ob protokolarnih dogodkih. 
 

PP: 104403 – Spletne strani občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroške spletnih strani smo z menjavo ponudnika zmanjšali. Po potrebi bo potrebno dokupiti še kakšen 
modul, da bo spletna stran še bolj atraktivna. 
 

PP: 104404 – Katalog lokalnih predpisov  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Inštitut za lokalno samoupravo nam zagotavlja, katalog lokalnih predpisov, ki ga od nas zahteva zakon. 
 

PP: 104406 – Stroški snemanja sej 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Že nekaj časa snemamo seje Občinskega sveta, ki jih nato objavljamo na strani You Tube in na naši 
spletni strani. 



34 

 

PP: 104407 – Stroški za E-portal 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po pogodbi nam Inštitut za lokalno samoupravo pripravlja osnutke nekaterih splošnih aktov, sklepov in 
podobno, ki so nam v pomoč. 

 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
Opis podprograma 
Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih župan ali občinska uprava organizira ob različnih priložnostih kot so: 
sprejemi ob uradnih, delovnih ali drugih obiskih iz Slovenije in tujine. Občina organizira tudi različne proslave, 
slovesnosti in prireditve, ki so namenjene občanom. Prav tako se ustrezno obeležujejo državni in občinski 
praznik. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lovrenc na Pohorju, Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva 
uprave v smislu vloge gostitelja. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi 
spomin na pomembne zgodovinske dogodke in se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim, ki v 
sedanjosti sooblikujejo občino v bolj uspešno in prepoznavno.  
Prav tako je v interesu vodstva občine, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, 
potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike občinskih institucij, jih poveže in na dolgi 
rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore tudi k realizaciji konkretnih projektov v 
občini. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje 
podobe občine kot gostitelja. Občina pri tem skozi organizirane dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, 
izkazuje pozornost posameznikom, skupinam, institucijam in vsem občanom. 

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot 
odprte in prijazne gostiteljice, skozi ugodne rezultate pogovorov z gosti, zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo 
dogodkov, proslav in prireditev. 

 

NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
PP: 104500 – Prireditve ob občinskem prazniku in spominskem dnevu 
PP: 104501 – Prireditve ob državnih praznikih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 

Na postavkah so načrtovana sredstva za izvedbo zaključne prireditve in izvedbo slavnostne seje Občinskega 
sveta Občine Lovrenc na Pohorju ob občinskem prazniku ter sredstva za izvedbo prireditve ob Spominskem 
dnevu 17.9. in  državnem prazniku - Dnevu državnosti, ki ga soorganiziramo s sosednjima občinama. 

V porabo sredstev je vključena tudi prireditev o spominu na reševanje ujetnikov med NOV v Ožbaltu, 
ki je zadnjo soboto v avgustu. 
 

NPU 0002 – ŽUPAN 
 
PP: 204200  – Pokroviteljstva občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so namenjena za različna donatorstva župana. Delijo se na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih 
sredstev za namen pokroviteljstva v občini Lovrenc na Pohorju. 

Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v 
nadaljevanju: prireditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 404100 – Prireditev starejši občani 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V mesecu oktobru je organiziran sprejem in pogostitev starejših občanov, za izvedbo tega dogodka so na 
navedeni proračunski postavki načrtovana sredstva. 
 
 

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

Opis podprograma 
Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko 
vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih 
prostorov, oddajanje v najem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki 
zgradb v katerih so poslovni prostori. Prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. 
Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja 
mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov občine, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko 
poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o upravnem postopku. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma 
upravljanje s poslovnimi prostori. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let 
ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le 
realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Cilj je ohraniti vrednost poslovnih 
in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, optimalna izraba 
prostorov občine. 

Kazalci: realizirana vlaganja v poslovne prostore in vrednost pobranih najemnin. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovitost v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem. S tekočim in investicijskim vzdrževanjem 
ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti 
najemov. 

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore, vrednost pobranih najemnin. 

 
NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 404200 – Izvršbe in drugi sodni postopki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo storitev odvetnikov, sodnih stroškov za sodne postopke, ki so v teku. 

 

PP: 404202 – Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Načrtovana so sredstva za plačilo storitev upravnika poslovnih objektov, ki jih občina daje v poslovni najem in 
sredstva rednega vzdrževanja – za sanacijo dimnika na Gornjem trgu 32, kjer so prostori oddani v najem 
veterinarski ambulanti ter ev. sofinanciranje sanacije strehe, v kolikor bodo ta dela dogovorjena z etažnimi 
lastniki na objektu. 

  

PP: 404206 – Materialni stroški poslovnega prostora na Činžatu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planira se ureditev poslovnega prostora v bivših prostorih pošte Činžat (zgornji del). Ureditev tal in 
sten. 

 
PP: 404254 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Činžat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 

Streha na poslovnem prostoru bivše pošte Činžat je v slabem stanju in jo je potrebno sanirati. 

 
PP: 404203 – Materialni stroški poslovnih prostorov – ZD Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov Zdravstvenega doma v Lovrencu na Pohorju 
(električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, stroški upravnika). 

 

PP: 404249 -  Investicijsko vzdrževanje ZD Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za obnovo prostorov, ki jih je zasedala zobozdravstvena ordinacija pred selitvijo v novo 
zobozdravstveno ambulanto v pritličju (ometi, pod, elekro instalacije). Načrtovana so tudi sredstva za nakup 
rekuperatorja za zobozdravstveno ambulanto v pritličju zdravstvenega doma. 

 

PP: 404253 – Investicija – Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju, 2. faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva načrtovana na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne naloge za izvedbo investicije dograditve 
objekta Zdravstvenega doma na naslovu Gornji trg 37. 

 

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji so spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri osnovnošolcih, srednješolcih in mladini. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
 

0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za razvijanje in pospeševanje raziskovalnega in inovativnega dela, še posebej 
med mladimi ter uvajanje mladih v znanost, širjenje in dvigovanje ravni tehnične kulture ter za uspešnejšo 
organizacijo in izvedbo programov.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, torej 
spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri osnovnošolcih in mladini.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost: NPU  0004 občinska uprava. 

 

05029001– Znanstveno – raziskovalna dejavnost 
 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za financiranje programov Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije in 
Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti OŠ Lovrenc na Pohorju v posameznem 
proračunskem letu, Dogovor o oblikovanju programa in financiranju dejavnosti Regionalnega centra zveze za 
tehnično kulturo Slovenije.  

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Uveljavljanje kulture 
inovativnega znanstvenega razmišljanja skozi predano in motivirano delo z mladimi.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja. Spodbujanje uporabe sodobnih znanstvenih in 
tehničnih dosežkov. Odkrivanje in podpiranje razvoja nadarjenih. Spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli 
in izven nje. Zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki so jim mladi sicer izpostavljeni v družbi.  

 
NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 405100 – Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lovrenc na Pohorju na proračunski postavki zagotavlja sredstva, ki jih Regionalni center Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Mariboru potrebuje za izvedbo programa s katerim center občine 
predhodno seznani, Zveza za tehnično kulturo pa program regionalnega centra usklajuje z zainteresiranimi 
ministrstvi ter drugimi ustanovami. Regijski center organizira in izvaja regijska srečanja mladih raziskovalcev 
osnovnih šol Podravja, tekmovanja iz znanj logike, računalništva, kemije, raziskovalne tabore, srečanja in 
delavnice ter predstavlja izobraževalne programe, ki so na voljo od srednjih šol do visokošolskih programov. 
Ključ za razdelitev obsega sredstev, ki jih poravnavajo občine je število prebivalcev. Zaključno regijsko srečanje 
mladih raziskovalcev poteka vsako leto v drugi občini saj je namen udeležencem predstaviti čim več slovenskih 
krajev. V preteklosti je občina gostiteljica prevzela stroške zaključnega srečanja in strokovne ekskurzije za 
najuspešnejše mlade raziskovalce. Ker so občine odklanjale donatorski prispevek za stroške nagrade, se po 
predlogu znesek po enakem ključu kot financiranje centra razdeli med vse občine. Po zaključku aktivnosti nam 
Regijski center posreduje rezultate dejavnosti, ki zajemajo vse prispele naloge, vključene mentorje in seveda šole 
ter avtorje nalog in dosežena priznanja. Prejmemo tudi bilten, ki nastane ob zaključku delavnic. 

 

PP: 405101 Raziskovalna dejavnost – OŠ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi finančnega načrta osnovne šole Lovrenc na Pohorju za leto 2019 so načrtovana sredstva pristojbine – 
članarine društvu Doves –Fee Slovenia za izvajanje nacionalnega programa Eko šola. 
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06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. Področje zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim 
premoženjem občine, ki služi delovanju občine in drugim uporabnikom upravnih prostorov. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih uslužbencih, 
Zakon o urejanju prostora, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 
javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Gradbeni zakon, Zakon o 
javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem 
postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o 
množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski 
zakon, Zakon o interventnih ukrepih, Statut Občine Lovrenc na Pohorju ter ostali lokalni in državni predpisi. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v občini. Dosledno 
izvajanje zakonov in drugih predpisov, izvajanje notranjih kontrol in letna izvedba revizije poslovanja. 
Gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem občine, ki služi delovanju občinske uprave in ostalim 
uporabnikom upravnih prostorov. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 
Opis glavnega programa 
Glavni program 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 
Dolgoročna cilja sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter 
zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti OU, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih 
sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih 
združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.  
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: NPU 0001 občinski svet. 
 

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
Opis podprograma 
Občina Lovrenc na Pohorju je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. 
 Skupnost občin Slovenije je največje in najstarejše reprezentativno združenje občin v Sloveniji, ki danes šteje že 
176 članic. Ustanovljena je bila leta 1992 in v okviru svojega poslanstva skrbi za dobrobit in interese malih, 
srednjih in mestnih občin. 
 Temeljno poslanstvo skupnosti je zastopanje interesov občin članic, povezovanje teh in vzpostavljanje 
medsebojnega sodelovanja, širjenja dobrih praks, znanja, vedenja in izkušenj. Kot zastopniki interesov občin 
SOS skrbi za enotno in v korist občin usmerjeno nastopanje nasproti vsem tistim državnim organom in 
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institucijam, ki kakorkoli vplivajo na delovanje občin in s katerimi morajo te dobro in redno sodelovati, saj je 
tudi od tega sodelovanja odvisno uspešno delo tako županj in županov, svetnic in svetnikov kot zaposlenih v 
mestnih in občinskih upravah. 

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status 
reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 115 občin članic. ZOS je oseba 
javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese 
slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami 
doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira 
strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju 
predpisov, ki posegajo v delovanje lokalne samouprave. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je aktivno sodelovati pri koordinaciji dela skupaj z drugimi članicami občin in pri tem učinkovito 
komunicirati z državo in njenimi službami pri doseganju skupnih pomembnih dogovorov za delovanje lokalnih 
skupnosti. 
Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med združenji občin in državnimi službami, 
upoštevani predlogi pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi za lokalne skupnosti pomembni akti na 
ravni države (v čim večjem številu in obsegu). 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je intenzivno sodelovati s SOS in ZOS. Uspešnost sodelovanja občine v združenih občin se bo merila v 
učinkovitosti komunikacije z vsemi članicami skupnosti kot tudi z vsemi državnimi službami in organi. Rezultat 
aktivnosti se bo kazal v intenziteti sodelovanja, številu ugodnih rezultatov, dogovorov ali drugih ugodnih 
učinkov za občino in njene prebivalce (število pogovorov na državni ravni, število danih in sprejetih pobud in 
predlogov sprememb zakonodaje, število in odmevnost skupnih akcij, projektov, seminarjev vseh članic SOS in 
ZOS). 
 
 
NPU 0001 - OBČINSKI SVET 
 
PP: 106600 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena plačilu letne članarine za članstvo Občine Lovrenc na Pohorju v Skupnosti občine 
Slovenije in v Združenju občin Slovenije. V združenjih ima občina svoje članstvo, ki ga koristi z udeleževanjem 
na organiziranih posvetovanjih in prejemanjih stališč in mnenj ter izhodišč za pripravo zakonodaje na državnem 
nivoju, ki so namenjene za upravo lokalnim skupnostim. 
 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema financiranje dejavnosti občinske uprave in režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji: 

- kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave in režijskega 
obrata, 

- zagotoviti dobro organiziranost občinske uprave in režijskega obrata, 

- namenska, zakonita, gospodarna in transparenta poraba proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Prav tako je 
potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov.  

Kazalci: izvedba revizije, status notranje kontrole po revizijskih merilih. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 Administracija občinske uprave: NPU 0004 občinska uprava; NPU 0005 režijski obrat. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem: NPU 0004 občinska uprava. 
 

06039001 – Administracija občinske uprave 
 

Opis podprograma 
Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in režijskega obrata. 

Podprogram Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu, 
sredstva za materialne stroške in nabavo osnovnih sredstev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
interventnih ukrepih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Odlok o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave in režijskega 
obrata. Zagotoviti ustrezne kompetence zaposlenih v upravi, širitev znanj, zagotavljati ustrezno delovno okolje 
in pripomočke za delo. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske 
uprave in režijskega obrata. Širša obveščenost javnosti o delovanju uprave. Zagotavljanje pogojev za 
usposabljanje uslužbencev občinske uprave in režijskega obrata. Omogočiti študentom in dijakom opravljanje 
obvezne prakse. Zagotavljanje varstva pri delu, delavčevega zdravja in zmožnosti za opravljanje določenega dela 
v delovnem okolju. Požarno varstvena vzgoja in preventivno delo. Učinkovitejše delo, merljivost rezultatov. 

 

NPU 0004 - OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 406101 - Plače zaposlenih v občinski upravi 
 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače so planirana za vsa sistemizirana delovna mesta v skladu z globalnimi kvantitativnimi 
izhodišči za planiranje plač v javnem sektorju, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Prav tako so 
usklajene z uveljavljenim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter 
preostalimi veljavnimi zakoni na tem področju. 
 
PP: 406102 - Prispevki delodajalca za socialno varnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od načrtovanih izdatkov za plače so na tej postavki zagotovljena sredstva za zakonsko predpisane prispevke 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za 
starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
PP: 406150 – Pisarniški in splošni material  in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za nabavo potrošnega materiala, ki je potreben za delo uprave (papir, pisala, pisemske 
ovojnice, tonerji in drug potrošni pisarniški material), za storitve čiščenja upravnih prostorov, poravnavanju 
naročnine za strokovne revije ter za strokovno literaturo z delovnih področij uprave in režijskega obrata. 
Podkonto drugi splošni material in storitve vsebinsko pomeni stroške izdelave raznih žigov in ključev, servise 
gasilnih aparatov, rož in zemlje za občinsko stavbo in drugih storitev, ki se vsebinsko umeščajo med splošni 
material in storitve. Zagotavljajo se še sredstva za vsakoletno redno revizijo poslovanja, za izdatke reprezentance 
in računalniške storitve (Ministrstvo za javno upravo, Grad, d.o.o., Vbit, d.o.o., Realis, d.o.o., Rolan, d.o.o., 
ABC soft, s.p., Sezam, d.o.o. DHH, Aldia, d.o.o., jp GZS, d.o.o., Axis, d.o.o.). Pri računalniških storitvah gre za 
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uporabo vseh programov za poslovanje občine, in sicer računovodstvo, spremljanje realizacije proračuna, 
mesečni obračun dobave vode in odvajanje odpadnih voda, pisarniško poslovanje, dokumentarno gradivo, 
zakonske evidence, , itd.  

V podkonto je vključeno še Energetsko poslovanje, ki nam ga vodi Agencija za Podravje Energap, ki vsako leto 
pripravi Elaborat, ki ga sprejme občinski svet. Na osnovi elaborata pa pripravimo poročanje na ustrezno 
ministrstvo. 

Prav tako je na tej proračunski postavki tudi projekt Notranja pravila – zakonska podlaga in stroški varstva 
osebnih podatkov. 
 
PP: 406170 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev in 
sicer za tiste objekte v lasti občine, kjer občinska uprava opravljata svoje delo. Tako med te stroške uvrščamo 
stroške električne energije, stroške vodarine in ostalih komunalnih storitev, odvoz smeti, stroške stacionarnih 
telefonov ter stroške mobilnih telefonov za posamezne strokovne delavce v skladu z značajem njihovega dela, 
stroške internetnih povezav in elektronske pošte, stroške navadnih, priporočenih in drugih pisemskih pošiljk. 
 
PP: 406180 – Prevozni stroški in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje in popravila službenega vozila Ford, za plačilo pristojbin registracije 
vozila, zavarovalne premije in sredstva za gorivo.  
 
PP: 406190 – Izdatki za službena potovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izplačila dnevnic za povrnitev stroškov na službenem potovanju v državi se vršijo v skladu s predpisano 
zakonodajo. Stroški prevoza v državi pomenijo povrnitev stroškov uporabe lastnega osebnega avtomobila v 
službene namene. Drugi izdatki za službena potovanja so namenjeni povračilu parkirnin, uporabe javnega 
prevoza in drugo. 
 
PP: 406299 – Pravno in drugo ekspertno svetovanje, priprava pravnih aktov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za zunanje izvajalce, ki po potrebi pripravijo pravne akte ali 
vršijo ekspertna svetovanja za potrebe nemotenega delovanja občinske uprave. 
 
PP: 406300 – Drugi operativni odhodki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačila 
študentom za delo preko študentskega servisa in izplačila nagrad in povračil stroškov prehrane dijakom in 
študentom na opravljanju obvezne prakse.  
 
PP: 406301 - Varnost pri delu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za zunanjega izvajalca s katerim ima občina pogodbeno razmerje, ki skrbi za izvajanje 
varnosti pri delu in požarno varnost. 
 
 
PP: 406303 – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor -MIRM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ skupne uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z 
odlokom o ustanovitvi, objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, številka 28/2011 in Uradnem glasilu 
slovenskih občin, številka 34/2011. Nastal je z združitvijo Medobčinskega inšpektorata in Medobčinskega 
redarstva z namenom racionalizacije dela organov ter znižanja stroškov delovanja.  

V skladu z ZFO-1 in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih zagotavlja del sredstev za delovanje 
skupne občinske uprave tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. S strani države 
dobimo vrnjenih 50 % teh stroškov. 

 

PP: 406400 – Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov –Spodnji trg 8 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Načrtujemo vzdrževanje vhodnih vrat – čiščenje, popravila in barvanje (spredaj in zadaj). 

 
PP: 406401 – Zavarovalne premije za objekte in opremo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov premije za zavarovanje premoženja. 

 
PP: 406402 - Tekoče vzdrževanje računalnikov in komunikacijske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V občinski upravi ne zaposlujemo informatika, zato smo za vsako nadgradnjo ali zatajitev računalnika vezani na 
zunanjega izvajalca. 

 
PP: 406403 – Tekoče vzdrževanje druge opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje fotokopirnih strojev. 

 
NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT 
 
PP: 506301 – Plače – režijski obrat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače so planirana za vsa sistemizirana delovna mesta v skladu z globalnimi kvantitativnimi 
izhodišči za planiranje plač v javnem sektorju, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Prav tako so 
usklajene z uveljavljenim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter 
preostalimi veljavnimi zakoni na tem področju. 

 
PP: 506302 - Prispevki delodajalca za socialno varnost – režijski obrat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od načrtovanih izdatkov za plače so na tej postavki zagotovljena sredstva za zakonsko predpisane prispevke 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za 
starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

 
PP: 506400 – Materialni stroški – zaščitna sredstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za nakup delovnih zaščitnih sredstev delavcem zaposlenim v režijskem obratu občine.  

 

PP: 506401 – Potni stroški zaposlenih – režijski obrat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izplačila dnevnic za povrnitev stroškov na službenem potovanju v državi se vršijo v skladu s predpisano 
zakonodajo. Stroški prevoza v državi pomenijo povrnitev stroškov uporabe lastnega osebnega avtomobila v 
službene namene. Drugi izdatki za službena potovanja so namenjeni povračilu parkirnin, uporabe javnega 
prevoza in drugo. 

 
PP: 506402 - Obratovalni stroški – režijski obrat (del obratovalnih stroškov prireditvenega centra) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V Prireditvenem centru je del prostorov namenjenih režijskemu obratu, zato se tudi sorazmerni del obratovalnih 
stroškov zaračunava režijskemu obratu (to so stroški električne energije, stroški ogrevanja, vode in komunalnih 
storitev ter odvoza smeti).  

 
 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
Opis podprograma 
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Dejavnost občinske uprave vključuje tudi premoženje, ki je potrebno za delovanje občinske uprave.  

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih 
sredstev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za 
premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem 
uveljavljanju trajnostnih načel. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za 
premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem 
uveljavljanju trajnostnih načel. 

Kazalci: vrednost vloženih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih 
posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja. 

 

NPU - 0004 - OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 406420 - Nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
Proračunska sredstva se namenjajo posodabljanju strojne in programske opreme računalniškega sistema (lokalni 
računalniki in server). Planirana je zamenjava računalnikov. Zamenjava se izvaja zaradi dotrajanosti 
računalnikov (odvisno od zahtevnosti delovnega mesta). Vsako leto je potrebno obnoviti tudi licence za 
antivirusne in druge programe. Sprememba zakonodaje pa nam vedno bolj nalaga dokupovanje in razširjanje 
programske opreme za nemoteno delovanje tako na računovodskem kot na drugih področjih delovanja občinske 
uprave. 
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva tudi za nakup pisarniške oziroma druge opreme. Sredstva 
so planirana zaradi možnosti poškodb oziroma v kolikor bi se izkazalo, da je potrebno kakršno koli opremo 
dokupiti ali zamenjati. Del sredstev je načrtovan za nakup dodatnih kovinskih omar za potrebe arhiviranja 
dokumentacije. 
 

Sredstva so planirana za nakup pisarniškega pohištva (10 kovinskih omar), pisarniške opreme (večja miza in 
stoli za prostor na bivši pošti Činžat), nakup strojne računalniške opreme (nakup 4 računalnikov (prireditveni 
prostor, finance in režijski obrat)), nakup opreme za tiskanje 2 tiskalnika (en tiskalnik je že nabavljen). 

Pri drugi opremi je predviden Wi-fi v prostoru za seje komisij in odborov v občinski upravi. 

Nakup licenčne opreme je predviden ob nakupu programov (pri starejših računalnikih, PDF A,). 
 
 

PP: 406443 – Investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe Spodnji trg 8 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za najnujnejša dela investicijskega vzdrževanja poslovni stavbi na Spodnjem trgu 8. 

Planirano beljenje občinskih prostorov. 
 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih 
naravnih in drugih nesreč. Občina ureja, izvaja in financira varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
svojem območju. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma požarnega varstva organizira 
občina kot del enotnega sistema v državi Sloveniji v pristojnosti, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakonodaja. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo 
tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema zaščite in reševanja so: nadaljevati z 
izboljšanjem pripravljenosti in usposobljenosti za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče, 
razvijati gasilsko službo s programi, ki bodo zagotovili učinkovito izvajanje nalog, povečati potrebne zaloge 
materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. 

  

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 

Opis glavnega programa 
Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Lovrenc na Pohorju so: potres, poplava, zemeljski plaz, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 
nesreče, kot so: velike nesreče v cestnem ali zračnem prometu, požar, posledice jedrske nesreče in druge 
ekološke in industrijske nesreče. 

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila 
nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne naloge službe za zaščito in 
reševanje so: pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnostmi, reševanje in pomoč ob nesrečah. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega 
razvoja. Skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah. Zagotoviti sodobno opremljenost 
splošno reševalnih služb, ki poklicno oziroma prostovoljno opravljajo naloge reševanja. Z vajami in urjenji 
dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Priprava in noveliranje ocen ogroženosti zaradi poplav, potresa, plazov, požarov in nevarnih snovi. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: NPU 0004 občinska uprava. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč:   NPU 0004 občinska uprava. 
 

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

Opis podprograma 
Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini, to je zmanjšanje števila 
nesreč in ublažitev njihovih posledic. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od 
drugih oblik varstva pred nesrečami. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba Vlade RS o organizaciji, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Večja učinkovitost in gospodarnost sistema. Učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru 
elementarnega dogodka.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšanje števila naravnih in drugih nesreč in ublažitev njihovih posledic. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 407001 – Usposabljanje in opremljanje enot CZ 
PP: 407002 Sofinanciranje dejavnosti društev in drugih organizacij na področju CZ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Občina financira redno dejavnost GRS za potrebe pomoči in reševanja na smučiščih in za opremo prostovoljcev 
v GRS. 

Del sredstev je načrtovanih za refundacijo nadomestil plač članom enot CZ oziroma PGD Lovrenc na Pohorju, ki 
so v delovnem razmerju, zaradi udeležbe na intervencijah ob naravnih nesrečah ali drugih nujnih akcijah enot CZ 
oziroma PGD. 

V okviru sofinanciranja dejavnosti društev so načrtovana sredstva za povračilo stroškov prevoza vode PGD 
Lovrenc na Pohorju do posameznih gospodinjstev, ki nimajo možnosti priključitve na javni vodovodni sistem in 
jim v sušnem obdobju primanjkuje lastnih virov pitne vode. 
 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

Opis podprograma 
Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti v Občini Lovrenc na Pohorju  zagotavlja Prostovoljno 
gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju in Gasilska zveza Ruše. 

Hitro odkrivanje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj za uspešno posredovanje in pravočasno 
aktiviranje gasilcev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, 
Uredba Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Usposabljanje in delovanje sistema ob izrednih dogodkih. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: preprečiti naravne in druge nesreče v občini ali omiliti njihove posledice. 

Kazalci: količina škode, ki je bila povzročena oziroma preprečena. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 407200 – Financiranje redne dejavnosti PGD Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 Za potrebe varstva pred požari in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah je občina dolžna skrbeti za 
opremljenost prostovoljnega gasilskega društva, ki deluje na območju občine. Financiranje je v obliki rednih 
dotacij, ki jih prostovoljno gasilsko društvo koristi za nakup opreme, usposabljanja članov, redne materialne 
stroške, strokovno izobraževanje, vzdrževanje gasilskega doma, udeležbo na tekmovanjih, vaje gasilcev itd.  

 
PP: 407201 – Dejavnost Gasilske zveze Ruše 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za dotacijo Gasilski zvezi Ruše. Gasilska zveza Ruše je po pogodbi zadolžena za vrsto 
aktivnosti, v katere so vključena društva prostovoljnih gasilcev z občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnice ob 
Dravi. V te namene so občine pogodbeno zavezane za sofinanciranje Gasilske zveze Ruše.  

 

PP: 407202 – Sofinanciranje nabave gasilske opreme - poraba požarne takse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za transferna sredstva oziroma odstopljeno požarno takso s požarnega sklada RS, ki se jo bo namenilo za 
namene 58. člena Zakona o varstvu pred požarom, t. j. za nabavo opreme za gašenje in reševanje ter za 
investicijsko vzdrževanje opreme in vozil za prostovoljna gasilska društva. Odhodek je usklajen s predvidenimi 
prihodki iz tega vira. 
 

 
PP: 407211 – Osebna oprema gasilcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na investicijskih transferih so načrtovana sredstva za nabavo opreme gasilcev, da je omogočeno varno in 
uspešno izvajanje potrebnih intervencij.  

 

PP: 407215 – Nakup gasilskega vozila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ukrep je v skladu s smernicami Ministrstva za obrambo, ki določajo delež sofinanciranja lokalnih skupnosti 
glede na kategorizacijo osrednje gasilske enote v lokalni skupnosti. Namen nabave vozila je učinkovito 
ukrepanje v primeru naravne oziroma druge  nesreče. Cilj nabave vozila je zagotavljanje čim boljših pogojev za 
njihovo prostovoljno delo in še bolj učinkovito delo. 

 

PP: 407216 – Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen investicijskega vzdrževanja gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju je zagotavljati primerne prostore 
gasilcem za njihovo nemoteno delovanje. Načrtovano je sofinanciranje strehe gasilskega doma. 
Cilj investicijskega vzdrževanja gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju je vzdrževati in opremiti gasilski 
dom tako, da omogočimo gasilcem učinkovito in nemoteno delo. 

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V okviru glavnega 
programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in delovanje 
Varnostnega sosveta. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Resolucija o NPVCP (nacionalni program o varnosti 
cestnega prometa). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog in zagotavljanje čim večje varnosti v cestnem prometu 
v občini. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost 
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Opis glavnega programa 
Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V okviru glavnega 
programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Varnostnega 
sosveta. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog: zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih 
posledic, ozaveščanje otrok in ostalih občanov glede varnosti v cestnem prometu. 

 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
08029001 Prometna varnost: NPU 0004  občinska uprava. 

08029002 Notranja varnost: NPU 0004  občinska uprava. 
 

 

08029001 – Prometna varnost 
 

Opis podprograma 
Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s 
spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti 
o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in 
uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje 
humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Program varnosti Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh in dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin z analizo stanja. Uveljavitev ukrepov za 
večjo varnost udeležencev v prometu. 

Kazalci: število prometnih nesreč in število preventivnih akcij. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 

PP: 408001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo 
varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov 
med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Pričakujemo nadaljevanje trenda zmanjševanja števila 
prometnih nesreč. Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno preventivno in izobraževalno področje, 
izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno 
preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim udeležencem v prometu. 
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08029002 – Notranja varnost 

 
Opis podprograma 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta. Podprogram notranja varnost obsega analizo 
javne varnosti ter določanje varnostnih pojavov, pomembnih za načrtovanje aktivnosti občine na področju 
zagotavljanja splošne javne varnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o policiji, podlaga za delovanje Varnostnega sosveta so Statut Občine 
Lovrenc na Pohorju, sklep Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju o ustanovitvi Varnostnega sosveta 
občine Lovrenc na Pohorju ter Poslovnik Varnostnega sosveta v Občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog, zmanjšanje števila varnostnih problemov v lokalni 
skupnosti, povečan občutek varnosti, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi 
lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani 
in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 408010 – Delovanje sosveta za varnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: 
Sredstva bodo porabljena za delovanje Varnostnega sosveta. Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da 
občina skupaj s Policijsko upravo preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo 
varnost občanov. 
Temeljna funkcija in cilj varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij 
in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko 
kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti. 

 

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže 
predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnem 
nastajanju novih kakovostnih delovnih mest. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strategija razvoja Slovenije, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Program javnih del za 
leto 2019.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog, ki so zastavljene v okviru aktivne politike zaposlovanja 
v Občini Lovrenc na Pohorju. Omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno 
ekonomske razmere naših občanov. 

Cilj: povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšane brezposelnosti in spodbujanje 
vseživljenjskega učenja. 

 

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

Opis glavnega programa 
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalno zaposlitvenih programov na področjih, ki se delno financirajo iz 
občinskega proračuna. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del in ostalih programov zaposlovanja na področjih, 
ki se sofinancirajo iz proračuna občine. Omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno 
ekonomske razmere naših občanov. 
Cilj: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost 
(znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje 
prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih 
projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov 
denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi). 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
zaposlovanja brezposelnih oseb preko programov javnih del na različnih področjih (socialno - varstvenih, 
izobraževalnih, kulturnih, komunalnih, kmetijskih in drugih). 

Cilj: socialna vključenost brezposelnih oseb, vzpodbujanje zaposlovanja, preprečevanje odhoda v odkrito 
brezposelnost, usposabljanje zaposlenih in brezposelnih oseb. 

Kazalci: programi javnih del in vključene osebe v te programe. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
10039001 Povečanje zaposljivosti: NPU 0004 – občinska uprava. 
 

10039001 – Povečanje zaposljivosti 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe. S podprogramom povečanje 
zaposljivosti želimo omogočiti izvajanje programov javnih del. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja zaposljivosti. 
Cilj je znižanje brezposelnosti na področju občine. 

Kazalniki: število sofinanciranih programov javnih del, število vključenih udeležencev v programe javnih del. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del, s tem krepitev socialne vključenosti ter 
spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev. 
Kazalci: število odobrenih programov zaposlovanja, število vključenih udeležencev v programe zaposlovanja, 
število prvih zaposlitev mladih brezposelnih oseb, obseg pridobljenih sredstev za programe povečanja 
zaposljivosti. 
 

NPU 0004 - OBČINSKA UPRAVA  
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PP: 410100 – Javna dela – 20 % - 40 % naročniški delež drugim izvajalcem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz postavke se sofinancirajo stroški dela plače in regres za letni dopust drugim izvajalcem javnih del, katerih 
naročnik je občina. Občina bo v letu 2019 krila naročniški delež naslednjim izvajalcem programov javnih del: 

Centru za socialno delo, Društvu Zavetje, Varstveno delovnemu centru Polž, Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, 
Canis, Domu Danice Vogrinec Maribor; za sedem vključenih javnih delavcev.  

 

PP: 410200 – Javna dela – izvajalec Občina Lovrenc na Pohorju 
PP: 410201 – Javna dela – prispevki delodajalca na plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Na tej postavki so planirana sredstva za izvajanje programov javnih del; v letu 2019 je načrtovana  vključitev 
devetih iskalcev zaposlitve. Občina kot izvajalec programov zagotavlja sredstva za delno pokrivanje stroškov 
plač udeležencev, regresa za letni dopust ter zakonskih prispevkov. Za udeležence, katerih plača ne dosega 
minimalne osnove za obračun in plačilo prispevkov, zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v 
skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upošteva minimalno osnovo. Plače 
delavcem vključenim v programe javnih del sofinancira Zavod za zaposlovanje RS, ki v celoti krije tudi stroške 
prehrane in prevoza ter zdravniškega pregleda. Sredstva sofinanciranja stroškov udeležencev javnih del so 
evidentirana v proračunu med transfernimi prihodki. 

 

PP: 410210 – Javna dela – materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz postavke se krijejo osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka, čevlji, odsevni jopiči, rokavice…), ki jih 
potrebujejo javni delavci pri opravljanju svojih vsakodnevnih nalog. Prav tako se iz postavke krijejo  zdravniški 
pregledi, izobraževanje iz varstva pri delu ter ostali materialni stroški. 

 

PP: 410211 – Namenska poraba sredstev – nagrada za preseganje kvote invalidov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lovrenc na Pohorju je bila v preteklosti na podlagi odločbe Javnega jamstvenega, preživninskega in 
invalidskega sklada RS upravičena do nagrade za preseganje kvote za vsak mesec, ko je imela zaposlene invalide 
nad predpisano kvoto. Prejeta sredstva (v skupnem znesku: 8.484,55 EUR) mora občina porabiti v skladu z 
določenimi nameni iz 61. člena ZZRZI (za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, 
izboljšanje delovnih pogojev za invalide, ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje 
izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega 
poslovanja, izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu 
tega zakona  in druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov). Sredstva bo občina 
namenila za stroške zaposlitve enega invalida v režijskem obratu za opravljanje lažjih fizičnih del na terenu. 

PP: 410350 – Javna dela – potni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so minimalna sredstva za povrnitev potnih stroškov javnim delavcem, ki bi bili napoteni s potnim 
nalogom na službeno pot. 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zagotavlja 
pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi. 

S skupno kmetijsko politiko EU je poudarjena večnamenskost kmetijstva, na kateri temelji vloga kmetijske 
politike. Kmetijstvu se tako priznava, da ne opravlja le vloge proizvajalca hrane, industrijskih in energetskih 
rastlin, ampak v svoji večnamenskosti skrbi tudi za javne dobrine, kot so: ohranjanje poseljenosti, krepitev 
ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varna in kakovostna hrana in dobrobit živali. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter podeželskih območjih 2014 
- 2020, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva. 
Omogočanje stabilnih dohodkov kmetom, spodbujanje diverzifikacije proizvodnje, omogočanje nadaljevanja 
procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečanje 
konkurenčnosti pri pridelavi in predelavi. 

 

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 
 

Opis glavnega programa 
Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih 
ukrepov v treh glavnih oseh: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z 
zemljišči ter kakovostno življenje na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine 
(celovit razvoj podeželja).  

Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju, varna in 
kakovostna hrana. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine 
(celovit razvoj podeželja). 

Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju, varna in 
kakovostna hrana. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: NPU 0004 občinska uprava. 

11029003 Zemljiške operacije: NPU 0004 občinska uprava. 
 
 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

Opis podprograma 
Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih 
dejavnosti na podeželju. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o 
načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, 
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za 
programsko obdobje 2015 – 2020. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je podpora interesnemu povezovanju (društva, aktivi, zveze). 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: izvedba projektov in interesno povezovanje. 

Kazalci: število izvedenih aktivnosti in projektov. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 411105 – Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (ukrep 2) (24. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti 
o kmetijskih proizvodih. Do povrnitve stroškov so upravičena kmetijska gospodarstva; upravičeni 
stroški so stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih in stroški 
publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih. Intenzivnost pomoči: 
do 100% upravičenih stroškov oz. do 1.000,00 EUR. 

       

PP: 411106 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(ukrep 3) (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih. Upravičenci uveljavljajo stroške naložbe v opredmetena sredstva (stroške za nabavo 
materiala za obnovo, stroške za izvajanje del). Intenzivnost pomoči: 
do 100% upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je 5.000,00 

EUR letno. 
 
PP: 411107 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; (ukrep 4) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR. 
 

PP: 411108 - Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja (ukrep 5) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih 
članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso 
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov oziroma do 
1.500,00 EUR. 

 
PP: 411109 - Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (ukrep 6) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih 
občine. Predmet podpore je financiranje stroškov prevoza mleka na območju občine Lovrenc na Pohorju. Bruto 
intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. 
 
PP: 411214 - Svetovalne storitve na področju kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za svetovalne storitve v zvezi z ukrepi za uresničevanje ciljev na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini. 
 
PP: 411220 – Projekt ureditve športnih površin  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za izvedbo projekta ureditve športnih površin za fitnes na prostem in ureditev igrišča za 
predšolske otroke. Načrtovano je sofinanciranje projekta s sredstvi iz proračuna EU iz strukturnih skladov 
(EKSRP, ESRR), preko razpisov LAS Drava. 
 
PP: 411221 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – obnova vasi – objektov skupnega pomena 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objektov skupnega pomena v lasti društev, 
s sedežem na območju Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
PP: 411222 – Projekt Lovrenška učna pot  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za ureditev Lovrenške učne poti. Za navedeni projekt so načrtovana sredstva 
sofinanciranja iz sredstev proračuna EU, iz strukturnih skladov, preko razpisov LAS Drava.  
 
 

11029003 – Zemljiške operacije 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za sofinanciranje naložb v kmetijstvu in s tem povečanje 
konkurenčnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu 
posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis. Pravilnik o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 
2015 – 2020. 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti 
podeželja. Cilj je povečanje naložb v kmetijska gospodarstva. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti 
podeželja. 

Cilj: povečanje števila naložb v kmetijska gospodarstva in s tem povečanje konkurenčnosti, posodobitve 
proizvodnje in doseganje višje kakovosti. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 411205 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
primarni kmetijski proizvodnji (ukrep l) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje; Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna 
naložba presega veljavne standarde Unije; Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja 
kmetijskih zemljišč in pašnikov. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 3.000,00 EUR. 
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1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na 
občinski ravni.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu. 
Zagotovitev oskrbe zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, 
preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu in zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. 
Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točonosnih 
oblakov, oskrbljene zapuščene živali. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov: 0004 – občinska uprava. 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: 0004 – občinska uprava. 
 

11039001- Delovanje služb in javnih zavodov 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za delovanje služb in javnih zavodov. V preteklih letih je toča z neurji povzročila 
ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost 
kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali bomo 
skušali zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu bo povečalo možnost stalnosti pridelave in preprečilo 
izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelave. 
Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točo nosnih 
oblakov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oziroma zniževanje stroškov posledic le - teh. 
Kazalci: zmanjšanje škode po toči v kmetijski proizvodnji, število uspešnih letov za preprečitev točo nosnih 
oblakov. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 411400 – Obramba pred točo  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali. Projekt sofinancira Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine. Postavka zajema s proračunom določena sredstva za 
financiranje Pogodbe o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z Letalskim centrom 
Maribor.  
 
 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 

Opis podprograma 
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Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti 
delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Podprogram zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za 
živali, društev za zaščito živali. Za občino opravljajo navedene storitve pogodbeni izvajalci.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaščiti živali. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk. 
Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih psov, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. 
Kazalniki: število oskrbovanih zapuščenih psov, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih mačk. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 411401 – Zavetišče za zapuščene živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za oskrbo zapuščenih živali na območju občine Lovrenc na Pohorju. Občina je dolžna po 
zakonu skrbeti za zapuščene živali, zato imamo za uresničevanje te naloge sklenjeno pogodbo z Azilom v 
Mariboru. 
 
 

1104 – Gozdarstvo 
 

Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z 
načeli varstva okolja in s tem delovanja gozdov kot ekosistema. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj: ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov, zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic 
– gozdnih cest). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: NPU 0004 občinska uprava. 
 

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 

Opis podprograma 
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišč. 

Kazalci so dolžina vzdrževanih gozdnih cest. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
  
PP: 411500 – Redno vzdrževanje gozdnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest (GC) po programu in planu, ki ga pripravi Zavod za gozdove in 
vsebuje obnovo gozdnih cest v privatnih gozdovih. Vseh GC v občini je 112,556 km. Dela izvajajo izvajalci 
izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občinska uprava. Na rednem vzdrževanju gozdnih cest je 
sestavljena tripartitna pogodba (Zavod za gozdove – izvajalec – občina).  
 
PP: 411502 – Vzdrževanje gozdnih cest – zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zajeti so predvideni stroški za zimsko službo na GC, kjer se odvija tudi javni promet (35,324 km): pogodbene 
obveznosti do izvajalcev zimske službe, nabava in razvoz posipnega materiala (peska). Predvidena vrednost 
izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon, dejanska poraba pa bo 
odvisna od intenzivnosti snežnih padavin in zmrzali. Za izvajanje zimske službe na GC Občina Lovrenc na 
Pohorju namenja lastna proračunska sredstva.  
Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje 
poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev 
bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 
 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in 
oskrbe s toplotno energijo. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Javni interes za izvedbo projekta DOLB Lovrenc izvira iz potrebe po zagotavljanju ustrezne infrastrukture za 
izvajanje ogrevanja, saj predvidena investicija omogoča dodatne energetske prihranke. Prav tako se s tem 
spodbuja uporaba obnovljivih virov energije, prispeva se k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem k 
zmanjševanju učinkov tople grede ter k zmanjševanju emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 
ogljikovega monoksida in prahu iz kurilnih naprav. Javni interes se kaže v zagotavljanju trajnega, 
neprekinjenega in kvalitetnega izvajanja ogrevanja, enakopravno dostopnega vsem uporabnikom. 

Javni interes občina v polnosti izkazuje s potrebo po investiciji, saj je sistem ogrevanja v nekaterih objektih že 
dotrajan, sredstev za investicijo pa nima predvidenih v proračunu. Prav tako izkazuje občina javni interes s tem, 
da bo ob izvedbi investicije preko JZP povečala poraba lesne biomase v občini. Ker pa je proizvodnja lesne 
biomase praviloma organizirana precej lokalno, bo občina s tem pomagal vzpostaviti ali povečati proizvodnjo 
lesne biomase v lokalnem okolju in s tem pridobiti nova delovna mesta, ki so v občini zelo potrebna. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
 

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z drugimi vrstami energije. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju Lovrenc na Pohorju. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V 2018 je bil izdelan DIIP, ki je v varianti 1 predvideval, da se prenovi obstoječa kotlovnica v osnovni šoli 
Lovrenc na Pohorju, kateri se dogradi zalogovnik lesnih sekancev, na skupno kotlovnico pa se priklopijo samo 
objekti v neposredni bližini. Gre za objekte osnovna šola, večnamenska športna dvorana, vrtec in 
večstanovanjski objekti v neposredni bližini, pri čemer je njihovo število odvisno od kapacitete kotlovnice in 
oddaljenosti od OŠ. Ta varianta ni dobila podpore na občinskem svetu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
12079001 Oskrba s toplotno energijo:  NPU 0004 občinska uprava 
 

12029001 – Oskrba s toplotno energijo 
Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za izdatke za izvedbo projekta oskrbe s toplotno energijo  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Energetski zakon. Odlok o gospodarskih javnih službah. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročen cilj oskrbe s toplotno energijo je ureditev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v 
Lovrencu na Pohorju. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj  je izdelava investicijske dokumentacije za ureditev DOLB v Lovrencu na Pohorju. 

 

NPU 0004  – OBČINSKA UPRAVA  
  
PP: 412500 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ob izteku mandata OS prejšnjega sklica ni bilo več primernega časa za obravnavo investicijske dokumentacije 
za varianto, ki bi bila širše sprejemljiva in bi zagotavljala možnost priključitve večjega števila objektov (javni 
objekti, zasebni objekti).  

V kolikor se bo v tem letu ponovno nakazala možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa 
za sofinanciranje izgradnje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v višini 55% upravičenih stroškov 
(V razpisu JR DO OVE 2017 je bila višina subvencije odvisna od velikosti zasebnega partnerja, ki bi investicijo 
izvajal. Tako je bila za mikro in mala podjetja predvidena subvencija v višini 55%, za srednje velika podjetja 
45% in za velika podjetja 35%.), predvidevamo sredstva za nadaljnji postopek. 
Postopek JZP 

Izvedba projekta preko javno-zasebnega partnerstva zahteva naslednje korake: 
• Priprava DIIP (Dokumenta identifikacije investicijskega projekta), 
• Sprejem akta o JZP, 
• Priprava in izvedba javnega naročila, javnega razpisa,… ter s tem izbira zasebnega partnerja, 
• Sklenitev pogodbe o JZP, 
• Izvedba projekta. 
 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJ E 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture, predvsem pa vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, 
vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Nacionalni program varnosti cestnega prometa. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti občinskega prometnega omrežja. Izboljšanje prometne varnosti. 
Ureditev mirujočega prometa. Zagotavljanje varne poti v šolo. Omogočanje mobilnosti prebivalstva. Zmanjšanje 
škodljivih učinkov prometa na okolje. 

  

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 
 

Opis glavnega programa 
Cestni promet in infrastruktura vključujeta sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje 
in tekoče vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje varnosti in zagotavljanja večje 
pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Širitev območja za pešce. Ureditev mirujočega prometa. Umiritev prometa v bližini šol in vrtcev. Gradnja in 
ureditev kolesarskih stez in pločnikov. Nadaljevanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi 
pogodbami. Sanacijo in odpravo kritičnih točk na cestnem omrežju. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: NPU 0004 občinska uprava. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: NPU 0004 občinska uprava. 

13029003 Urejanje cestnega prometa: NPU 0004 občinska uprava. 

13029004 Cestna razsvetljava: NPU 0004 občinska uprava. 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: NPU 0004 občinska uprava. 
 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

Opis podprograma 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega 
kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim 
ukrepanjem preprečevanj nastajanja škode in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah 
v Občini Lovrenc na Pohorju, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev 
v prometu. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti vzdrževanje vseh asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov 
odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev. 
Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev za opravljanje storitev zimske službe ter 
nadziranje stanja. 

Kazalci so: dolžina vzdrževanih asfaltnih in makadamskih površin, število odpravljenih kritičnih točk, čas 
trajanja akcij pluženja in posipa do vzpostavitve prevoznosti, odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na 
cestah. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 413001 – Redno vzdrževanje lokalnih cest – v naselju 
PP: 413002 – Redno vzdrževanje lokalnih cest – izven naselja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Načrtovana sredstva na navedenih postavkah so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest in izvajanju 
zimske službe. Redno vzdrževanje lokalnih cest zajema izvajanje naslednjih del: vzdrževanje makadamskih 
vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala, vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem 
in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega, vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih 
elementov odvodnjavanja, vzdrževanje obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob 
cestah, odstranjevanje vej, ki segajo v cestno telo, obnovo talne signalizacije, popravilo prometnih znakov 
oziroma postavitev novih v primeru poškodbe. Upravljanje z občinsko cestno infrastrukturo, kamor se uvršča 
redno vzdrževanje lokalnih cest, spada med dejavnosti režijskega obrata (po Odloku o ustanovitvi režijskega 
obrata; MUV, št. 9/2003), storitve vzdrževanja pa izvajamo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Cilj porabe sredstev s 
teh postavk je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh 
udeležencev v prometu. Zaradi številnih poškodb cestne infrastrukture po neurjih (zadnje vetrolom dec. 2017), 
načrtujemo večji obseg vzdrževalnih del na določenih odsekih cest. 
Za izvajanje zimske službe so načrtovana sredstva za predvidene naslednje stroške: pogodbene obveznosti do 
izvajalcev zimske službe, nabava in razvoz posipnega materiala (peska in soli), izvajanje zimske službe 
(odstranjevanje snega s cestišč ter posip) ter morebitni odvoz snega. Predvidena vrednost izvajanja zimskega 
vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon, dejanska poraba pa bo odvisna od intenzivnosti 
snežnih padavin in zmrzali. 
Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje 
poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev 
bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 
 
PP: 413003 – Redno vzdrževanje javnih poti – v naselju 
PP: 413004 – Redno vzdrževanje javnih poti – izven naselja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Načrtovana sredstva na navedenih postavkah so namenjena rednemu vzdrževanju javnih poti na območju občine 
in izvajanju zimske službe. Redno vzdrževanje javnih poti zajema naslednje vrste stroškov: vzdrževanje 
makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala, vzdrževanje asfaltnih 
površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega, vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, 
propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, vzdrževanje obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in košnja 
obcestnih robov ob cestah, obnovo talne signalizacije, popravilo prometnih znakov oziroma postavitev novih v 
primeru poškodbe, gramoziranje, drugo. Upravljanje z občinsko cestno infrastrukturo, kamor se uvršča redno 
vzdrževanje javnih poti, spada med dejavnosti režijskega obrata (po Odloku o ustanovitvi režijskega obrata; 
MUV, št. 9/2003), storitve vzdrževanja pa izvajamo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Cilj porabe sredstev s teh 
postavk je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh 
udeležencev v prometu. 
Za izvajanje zimske službe so načrtovana sredstva za predvidene naslednje stroške: pogodbene obveznosti do 
izvajalcev zimske službe, nabava in razvoz posipnega materiala (peska in soli), izvajanje zimske službe 
(odstranjevanje snega s cestišč ter posip) ter morebitni odvoz snega. Predvidena vrednost izvajanja zimskega 
vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon, dejanska poraba pa bo odvisna od intenzivnosti 
snežnih padavin in zmrzali. 
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Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje 
poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev 
bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 
 
PP: 413005 - Redno vzdrževanje pločnikov, varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa 
PP: 413007 – Redno vzdrževanje nekategoriziranih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za storitve rednega letnega ter zimskega vzdrževanja navedene cestne infrastrukture in za 
izvajanje zimske službe na navedeni cestni infrastrukturi. Upravljanje z občinsko cestno infrastrukturo, kamor se 
uvršča redno vzdrževanje pločnikov, varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa in nekategoriziranih cest, spada 
med dejavnosti režijskega obrata (po Odloku o ustanovitvi režijskega obrata; MUV, št. 9/2003), storitve 
vzdrževanja pa izvajamo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Cilj porabe sredstev s teh postavk je zagotoviti 
obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu. 
 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

Opis podprograma 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda 
prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o  cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Lovrenc na 
Pohorju, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 

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

Zagotoviti rekonstrukcijo cestne infrastrukture. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije). Pridobivanje in 
urejanje zemljišč za investicijske projekte. Dokončanje projektov, ki imajo status "nedokončane investicije". 
Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva. 

Kazalci so število dokončanih investicij. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 413111 – Odprava posledic neurja september 2014 – plaz Jodlov klanec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sanacija plazu je bila izvršena in cesta vzpostavljena v prevozno stanje. Občina izkazuje neporavnane obveznosti 
do izvajalca del v višini 10 % pogodbene vrednosti, kar predstavlja zadržana sredstva vse do predložitve bančne 
garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo 
preostanka pogodbenih obveznosti po predložitvi navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijski 
dobi (del neporavnanih obveznosti bo poravnan s sredstvi rezervnega sklada, kamor so bila sredstva namensko 
nakazana). 
 
PP: 413113 – Odprava posledic vetroloma dec. 2017 na cestni infrastrukturi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V decembru 2017 je bila ob vetrolomu močno poškodovana tudi cestna infrastruktura (obč. ceste). V postopku 
določitve prioritet je bilo ugotovljeno, da  sta  LC Slepnica-Cigelnica-Štancer in LC Cesta na Kumen utrpeli 
največ poškodb, zato bo pridobljena projektna dokumentacija za sanacijo posameznih odsekov teh cest. 
 
PP: 413157 – Rekonstrukcija JP v naselju – JP Pod Bregom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinska cesta Pod Bregom je ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še bilo makadamsko. V ulici je zgrajena 
fekalna ter meteorna kanalizacija. Projekt rekonstrukcije je bil v letu 2018 zaključen – izvedena je bila asfaltna 
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preplastitev in urejena cestna razsvetljava. Izvajalec ni predložil končne situacije; ni bila izvršena primopredaja 
objekta; skladno z gradbeno pogodbo je občina zadržala 10 % pogodbene vrednosti vse do predložitve bančne 
garancije za odpravo napak v garancijski dobi; navedena sredstva so načrtovana na tej proračunski postavki. 
 
PP: 413168 – Rekonstrukcija JP v naselju – Cesta vstaje I 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinska cesta v dolžini 683 m je sicer asfaltirana, vendar je zgornji ustroj ceste načet že do te mere, da 
je zaradi varnosti prometa na njej potrebno pristopiti k rekonstrukciji ceste, vključno s cestno 
razsvetljavo ter pločniki. Za leto 2019 je načrtovana projektna dokumentacija ter izvedba del. 
 
PP: 413170 – rekonstrukcija LC Činžat – Fišer žaga – koča na Šumiku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za navedeni projekt je že bila izdelana projektna dokumentacija, v postopku oddaje javnega naročila  
tudi izbran izvajalec, s katerim pa zaradi neurejenih geodetskih stanj na trasi ceste ni bila sklenjena 
izvajalska pogodba. V letu 2019 so načrtovana sredstva za preprojektiranje trase ceste.  
 
PP: 413174 – Rekonstrukcija JP v naselju – Cvetlična ulica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
PP: 413180 – Rekonstrukcija LC Lovrenc – Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvajalec se pri izvedbi projekta ni držal terminskega plana izvedbe del, kljub opozorilom naročnika in 
nadzornika, zato se je naročnik odločil in izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen. Ker razgovori o uveljavitvi 
pogodbene kazni in znižanju obveznosti nastale s končno situacijo, še niso zaključeni, so na postavki načrtovana 
sredstva v višini zadržanih sredstev oziroma zahteve za plačilo pogodbene kazni.  
 
PP: 413200 – Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, (pločnikov, mostov, varovalnih ograj, ovir 
za umirjanje prometa – v naselju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za vzdrževanje hitrostnih ovir. 
 
PP: 413201 – Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čnikov, mostov) izven naselja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za izvedbo novih mostov (most čez Slepnico-Vuhred -delno financiran iz sredstev rezerv, 
most čez Radoljno pri cerkvi v Puščavi ).  
 
PP: 413500 – Investicije v cestno infrastrukturo – investicijska   dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zajeti so stroški za izdelavo investicijske  dokumentacije. Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna 
izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, 
nadgradnjo informacijskega sistema, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter avtobusnih postajališč, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč ter avtobusnih postajališč, prometno signalizacijo, neprometne znake. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah 
v Občini Lovrenc na Pohorju, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 

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



62 

Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke 
cestnih podatkov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke 
cestnih podatkov. 

Kazalci so število odmer, odkupov v javno dobro, število urejenih statusov zemljišč in število dokončanih 
investicij. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 413622 – Sofinanciranje javne službe javni linijski medkrajevni prevoz (Arriva Štajerska)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cestni promet narašča, z njim pa tudi poraba goriv, število nesreč, zastojev, degradacija okolja ter emisije 
toplogrednih in drugih zdravju škodljivih plinov. Veliko od naštetih težav bi rešili ali vsaj omilili s povečano 
rabo sredstev javnega prevoza. Javni prevoz uporablja vedno manj ljudi, ukinjajo se železniške in avtobusne 
proge. Sistem javnega potniškega prometa je vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit, kakovost bivanja in 
mobilnost so velikemu delu prebivalstva slabša, kar vodi v povečanje ekonomskih in socialnih razlik.  

Občina Lovrenc na Pohorju je k tej problematiki pristopila z vzpostavitvijo dodatnih medkrajevnih avtobusnih 
linij in s tem večjo povezanostjo med sosednjimi občinami.  

 
PP: 413650 - Cestni kataster 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prva kategorizacija občinskih cest je bila izvedena leta 1997 (Občina Ruše), ko je takratni zakon o javnih cestah 
še dopuščal kategorizacijo javne ceste na zasebnih zemljiščih. Takrat so kot občinske ceste bile kategorizirane 
tudi nekatere prej gozdne ceste, ki pa niso bile odmerjene. Zaradi navedenega občina vsako leto namenja nekaj 
sredstev za potrebne geodetske postopke, na osnovi katerih v nadaljevanju sklepamo ustrezne pogodbe za 
ureditev lastništva na občinskih kategoriziranih cestah. V primeru načrtovane rekonstrukcije občinskih cest 
predhodno vedno uredimo ustrezno zemljiškoknjižno stanje teh. 

 
PP: 413651 - Tekoče vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za izvajanje zimske službe na parkiriščih in avtobusnih postajališčih in vzdrževalna dela 
na avtobusnih postajališčih na Činžatu. 

 
PP: 413741 - Investicije – avtobusne nadstrešnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v tej postavki so predvidena za postavitev dveh avtobusnih nadstrešnic (na Logah).   
 
PP: 413754 - Zapornica pri trgovini Merkator 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pri trgovini Merkator na Gornjem trgu v Lovrencu na Pohorju je nameščena zapornica, s katero je urejen dostop 
na dvoetažno parkirišče ob trgovini. Občina na tem parkirišču daje v najem parkirna mesta, na tej proračunski 
postavki so načrtovana sredstva za redno vzdrževanje zapornice. 
 

13029004 – Cestna razsvetljava 
 

Opis podprograma 
Podprogram cestne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene 
električne energije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah 
v Občini Lovrenc na Pohorju, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lovrenc na Pohorju, Uredba o 
zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj predstavlja učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne 
varnosti vseh udeležencev v prometu. Racionalizacijo porabe električne energije z uporabo sodobnih in varčnih 
svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj predstavlja ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in 
estetskega videza. Širitev javne razsvetljave. 

Kazalci: odzivni čas ob izrednih dogodkih, delovanje svetlobnih teles, število svetilnih teles, ki so skladna z 
Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja, število novih svetilk. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 413800 – Redno vzdrževanje javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo 
svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanje 
vejevja, ki zastira osvetljenost. Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih 
poškodb, ki so posledica nesreč in vremenskih vplivov. 
 
PP: 413801 - Tokovina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije na področju javne 
razsvetljave. 

 
PP: 413853 – Investicije v javno razsvetljavo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za postavitev dveh solarnih svetilk ob avtobusnih postajališčih. 
 

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 

Opis podprograma 
Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in 
zaščita komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest.  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob 
državnih cestah v občini Lovrenc na Pohorju in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izgradnja pločnikov ob državni cesti na območju občine Lovrenc na Pohorju. Rekonstrukcija navezovalnih cest, 
pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest. 
Kazalci so: dolžina  pločnikov ob državnih cestah, pravočasni odkupi zemljišč in pridobitev prostorske 
dokumentacije. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 413870 – Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek z izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave, 
meteorne kanalizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki je uvrščen projekt Rekonstrukcija ceste R3-701/1270 Ruta – Lovrenc – Pesek od km 
3+795 do km 5+979 z izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave, meteornega kanala. V letu 2017 je bil sklenjen 
Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije ceste R3-701/1270 Ruta – Lovrenc – Pesek od km 3+795 do km 
5+979 z izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave, meteornega kanala, fekalnega kolektorja, vodovoda in zaščito 
ter prestavitev vodov, med RS Ministrstvom za infrastrukturo, kot investitorjem in soinvestitorji: Občino 
Lovrenc na Pohorju, Telekomom Slovenije d.d., in Telemachom Rotovž d.d. Skupna vrednost projekta znaša 
4.879.838,33  EUR, delež Občine Lovrenc na Pohorju znaša 1.425.739,34 EUR. V posebnem delu proračuna bo 
Občina Lovrenc na Pohorju sredstva zagotavljala na treh področjih, in sicer: 
- 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije: načrtovana sredstva za izgradnjo pločnikov, cestne 

razsvetljave, meteornega kanala, 
- 15 ravnanje z odpadno vodo: načrtovana sredstva za izgradnjo fekalnega kolektorja, 
- 16 oskrba z vodo: izgradnja vodovoda. 

V letu 2019 so načrtovana sredstva v višini 22.425,00 EUR na področju 13 promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije, znotraj podprograma 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, za aktivnosti 
pridobitve zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnike za pešce, avtobusno postajališče, 
parkirišče. Vsa preostala sredstva bo potrebno zagotoviti v proračunu prihodnjega leta, kot vir financiranja v 
prihodnjem letu so načrtovana kohezijska sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (v načrtu 
razvojnih programov – investicije).  

 

14 – GOSPODARSTVO 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni strateški referenčni okvir 2014 - 2020, Regionalni razvojni program 2014 - 2020, Operativni program 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2014 - 2020, Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma, 
Strategija razvoja in trženja slovenske turistične ponudbe, Strategija razvoja turizma turistične destinacije 
Osrednja Štajerska 2010 - 2020. 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Doseči skladen regionalni razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, razvoj turizma. 

  

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 

Opis glavnega programa 
V okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina Lovrenc na Pohorju (so)financirala delovanje 
Mariborske razvojne agencije. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Regionalni razvoj in razvoj gospodarstva v občini. 

Kazalci: izvedeni programi in projekti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Regionalni razvoj in razvoj gospodarstva v občini. 

Kazalci: izvedeni programi in projekti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: NPU 0004 občinska uprava. 
 

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

Opis podprograma 
Na področju razvojnih nalog aktivno deluje Mariborska razvojna agencija, ki je hkrati v funkciji regionalne 
razvojne agencije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Akt o 
ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p. o. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: spodbujanje regionalnega razvoja. 
Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: spodbujanje regionalnega razvoja. 
Kazalci: izvedeni programi in projekti MRA, izvedene aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 414012 – Sofinanciranje projekta MRA: Garancijska shema Podravja  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje delovanja Regijske garancijske sheme za Podravje, na podlagi 
sklenjene pogodbe z Mariborsko razvojno agencijo p.o. Mariborska razvojna agencija objavi razpis za pridobitev 
garancij za bančne kredite: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za 
bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z bankami.  

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.  

 
PP:  414015 – MRA – Regionalna razvojna agencija za Podravje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Mariborska razvojna agencija je v funkciji regionalne razvojne agencije. Cilji delovanja MRA so: spodbujati 
lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje 
na črpanje EU sredstev v obdobju 2014 - 2020 in posledično uresničevati 3 temeljne cilje kohezijske politike 
(konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje); skozi pridobivanje 
sredstev na različnih domačih in mednarodnih razpisih vplivati na izboljšanje ekonomsko - socialnega stanja v 
lokalnem in regionalnem okolju; pospeševati odpravljanje razvojnega zaostanka v lokalnem in regionalnem 
okolju, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, inovativnosti, konkurenčnosti in socialne varnosti 
prebivalstva. Področje delovanja MRA je spodbujanje regionalnega razvoja, priprava izvedbenega načrta RRP, 
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informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, splošne, informativne, svetovalne in 
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije. 
 
PP: 414018 – Mednarodno sodelovanje – gospodarsko področje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za kritje materialnih stroškov pri ohranjanju mednarodnega sodelovanja s pobratenim 
mestom St. Margarethen an der Raab iz Avstrije z namenom vzpostavitve pogojev sodelovanja gospodarskih 
subjektov z območja lovrenške občine. 

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

Opis glavnega programa 
Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma ter gostinstva, izdelavo 
promocijskega materiala, sofinanciranje programov turističnih društev. 

Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima 
sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij v občini. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Povečati prepoznavnost naše občine kot privlačne turistične destinacije. 

Cilj: spodbuditi razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti Lovrenca na Pohorju. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Povečati število turistov in nočitev. Izvesti čim več promocij in predstavitev občine. 

Kazalci: število nočitev, realizirani projekti in programi. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: NPU 0004 občinska uprava. 
 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

Opis podprograma 
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva obsega: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev 
ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, 
delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kažipoti), investicije in 
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vzpodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja turizma 
turistične destinacije Osrednja Štajerska 2010 - 2020. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, 
pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava 
sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem 
regionalnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. 

Kazalci: število nočitev, število promocijskih dogodkov, število projektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, sofinanciranje projektov na področju 
turizma in sofinanciranje aktivnih promotorjev občine in organizatorjev v turizem usmerjenih dogodkov. 
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Kazalci: realizirani programi, število nočitev, število promocijskih dogodkov. 
 

 

 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 414051 – Turistične prireditve  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina preko Odbora za pripravo prazničnih dni organizira ali soorganizira določene prireditve v kraju. Sredstva 
se preko razpisa in pravilnika razdelijo društvom, ki prirejajo določeno prireditev. 

Občina za delo in organizacijo odbora  pokriva določene materialne stroške kot so nabava šotora in pokrivanje 
drugih stroškov. 

 
PP: 414054 - Sofinanciranje programov spodbujanja turizma v občini 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
se nanaša na: računalniške storitve, kjer imamo sklenjeno Pogodba za vzdrževanje in dopolnjevanje računalniške 
opreme ter odprave napak za terminal, kar mesečno znese 122,00€, na letni ravni pa 1.470,00€; letno pogodbo o 
najemu čebelarskega doma za razno izvajanje sestankov in predavanj za protokolarne namene, namene turizma 
in promocije občine, za izvajanje učne poti in delavnic v okviru Osnovne šole Lovrenc na Pohorju ter za 
izvajanje prireditev v javnem interesu v okviru prireditev ob Jezernikovih dnevih, ob sodelovanju in pomoči 
najemodajalca, v znesku 1.000,00€ na leto; sofinanciranje »zlate vrtnice« v znesku 200,00€, dravske poti za 
postavitev počivališča v znesku 3.000,00€. 

PP: 414055 – Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne se nanaša na pisarniški material in storitve, elektriko, vodo 
in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, izračunanih na podlagi lanskih izdatkov in nakup printerja po 
predračunu ter popravilo stopnic pred turistično pisarno po predračunu. 

PP: 414062 - Sofinanciranje projekta izgradnja Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem 
ob Dravi – RRA Koroška 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
se nanaša na aneks k pogodbi št. RRA – DKP 8/2015 o skupnem pokrivanju stroškov vodenja projekta in 
izvedbe prve faze projektnega predloga prostorska umestitev in vodenje/koordinacija postopkov za 
ureditev/izgradnjo dravske kolesarske poti/ med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta 
Trajnostno upravljanje porečja reke Drave v skupnem znesku 2.440,00€. 

PP: 414064 - Mednarodno sodelovanje - turizem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

se nanaša na planiran obisk St. Margarethen. 

PP: 414066 – Promocija Dravske kolesarske poti (Zavod za turizem Mb-Pohorje) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
se nanaša na aneks številka 2 k pogodbi št. ZTMP-DKP 7/2017 o sofinanciranju izvajanja aktivnosti vodenja 
projekta za leto 2017 in izvedbe druge faze–upravljavske projektnega predloga projektnega predloga prostorska 
umestitev in vodenje/koordinacija postopkov za ureditev/izgradnjo dravske kolesarske poti/ med Dravogradom 
in Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno upravljanje porečja reke Drave za promocijo aktivnosti za 
leto 2019. 

PP: 414067 – Projekt: Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
se nanaša na Aneks za leto 2019 k pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta Mreža postajališč za avtodome po 
Sloveniji, ki zajema za stroške povezane z udeležbo in promocijo na sejmih, stroške promocije in stroške 
koordiniranja in vodenja projekta (za promocijo projekta, promocijo mreže na sejmih za promocijski material 
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(zemljevide, letake, razglednice,…), ažuriranje spletne strani projekta in skrb za vsebino na FB strani, v sklopu 
promocijskih aktivnosti se povezoval z mediji v Sloveniji in po potrebi v tujini, vključuje tudi mesečno 
predstavitev MPZA v reviji Avto-dom, itd.). 

 
PP: 414068 – Investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti - Pajštva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za sanacijo tal v sušilnici sadja – pajštvi (na osnovi predračuna). 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v 
zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade za doseganje izboljšanja stanja 
posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih in programih. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

  

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem 
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja 
kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, 
nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.  
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Preprečitev oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja, trajnostna raba naravnih virov in opuščanje uporabe 
nevarnih snovi. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Preprečitev oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: NPU 0004 občinska uprava. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: NPU 0004 občinska uprava: NPU 0005 režijski obrat. 

 
 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

Opis podprograma 
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Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene 
in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja 
ter temelj kakršnegakoli napredka v občini. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Strateške usmeritve RS za ravnanje z 
odpadki, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Nacionalni program varstva okolja, Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki 
vsebujejo nevarne snovi, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki, Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Zakon o varstvu 
okolja, Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost, Pravilnik o ravnanju z organskimi 
kuhinjskimi odpadki, Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji in mastmi, operativni program odstranjevanja 
odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov, Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o občinskih 
gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne likalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki. Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko 
uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov 
in jih snovno izrabiti. Izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati. Ozaveščati občane o pomembnosti 
ločevanja odpadkov. 

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev so količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na 
eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zberejo v zbiralnicah in zbirnem centru, število divjih 
odlagališč. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 415005 – Odvoz odpadne salonitne kritine  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na področju ravnanja z azbestnimi odpadki se še vedno izvaja projekt Varno odstranjevanje azbestnih odpadkov, 
ki omogoča brezplačen odvoz in odlaganje odpadkov za vsa gospodinjstva v občini. Občina projekt izvaja že 
vrsto let, za sam projekt pa so zagotovljena sredstva tudi za letošnje leto. 

Občina Lovrenc na Pohorju se je za izvedbo projekta odločila na podlagi sprejete Uredbe o ravnanju z odpadki, 
ki vsebujejo azbest. V preteklosti se je namreč dogajalo, da se je azbestna kritina uporabljala za nasip poljskih 
poti in funkcionalnih površin ob objektih. Ob lomljenju azbestne kritine je prihajalo do emisije azbestnih vlaken 
v zrak, kar je povzročalo veliko zdravstveno in okoljsko tveganje. Z organiziranim odvozom in 100% 
financiranjem le-tega se onemogoči uporaba azbestnih odpadkov kot inertnih gradbenih odpadkov in se zmanjša 
število divjega odlaganja v naravi. 
 
PP: 415007 - Čistilna akcija – očistimo Slovenijo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ključni cilj čistilne akcije ni samo čiščenje, ampak množično in združeno povabiti prebivalce občine, da se 
aktivirajo in dajo prispevek k lepšemu in čistejšemu okolju. Hkrati je vsa pozornost usmerjena v to, da s 
skupnimi močmi v nadaljevanju poskrbimo, da Slovenija ostane čista za vedno preko spodbujanja preprečevanja 
nastajanja odpadkov in boljšega ravnanja z njimi. 
 
PP: 415008 – Subvencioniranje cene GJS odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Občina Lovrenc na Pohorju stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) subvencionira le za 
gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 

Sredstva subvencije Občina Lovrenc na Pohorju nakazuje SNAGI, družbi za ravnanje z odpadki in druge 
komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Lovrenc na Pohorju, 
na podlagi posebej sklenjene pogodbe ter sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center). 

 
PP: 415108 – Investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen in cilj so dela v ZC Lovrenc na Pohorju. Sredstva bomo namenili za obnovo ograje, vrat, kontejnerjev za 
odpadke in nakup razne opreme. Cilj investicije je urejen Zbirni center Lovrenc na Pohorju. 
 
 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 
 

Opis podprograma 
Preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode in komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode, Odlok o 
občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju. 

Obveznosti ravnanja z odpadnimi vodami na ravni lokalnih skupnosti so definirane s številnimi predpisi, pri 
čemer bi izpostavili Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju odpadne vode kot krovni predpis za celotno EU. 
Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na nivoju države pa urejajo predpisi, izdani na podlagi 
Zakona o varstvu okolja v povezavi z zakonodajo, ki ureja gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, 
prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno zasebno partnerstvo, lokalno samoupravo, financiranje občin 
ipd. Republika Slovenija je sprejela tudi Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2010,  
noveliran za obdobje 2005 - 2017, ki je na področju varstva voda eden od ključnih izvedbenih aktov za 
doseganje ciljev NPVO. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 
Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov. Zagotoviti uravnoteženo 
urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
drugih voda na teritoriju celotne občine. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti. Povečanje zadrževalne zmogljivosti 
kanalizacijskega sistema. Zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. 
Kazalci so dolžina novega sekundarnega in primarnega kanalizacijskega omrežja. 

 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 415201 – Pokrivanje razlike količin odpadnih voda nastale pri čiščenju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S koncesijsko pogodbo je bila določena skupna količina na ČN odvedene odpadne komunalne vode, kar je bilo 
osnova za izračun cene čiščenja (108.000 m3). V kolikor poraba odstopa od te količine, občina pokriva razliko.  
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PP: 415250 – Tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjamo za manjše stroške vzdrževanja meteorne kanalizacije. 
 
PP: 415270 – Subvencioniranje cene GJS odvajanja odpadnih voda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017) omogoča lokalnim skupnostim, da subvencionirajo ceno 
storitve javne službe za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.   

Obseg sredstev temelji na podlagi sprejetega sklepa o višini subvencioniranja (storitve ter omrežnine): Do 
sprejetja novega elaborata ohranjamo isto višino subvencije (0% za storitev ter 59,57% za omrežnino), ob 
potrjevanju elaborata pa bo občinski svet o tem ponovno odločal. 
 
PP: 415303 – Razlika okoljske dajatve zaračunane zavezancem in vplačili RO po obračunu v proračun 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zavezanec za plačilo akontacij okoljske dajatve v proračun občine Lovrenc na Pohorju je izvajalec odvajanja 
odpadnih voda, to je režijski obrat. Akontacije mesečno vplačuje na posebni podračun, namenjen zbiranju 
okoljske dajatve. Režijski obrat mesečno zaračunava okoljsko dajatev povzročiteljem onesnaževanja odpadnih 
voda, na osnovi porabljene vode oziroma na osnovi letnega pavšala. Pri obračunu za marec tekočega leta se 
izvrši obračun in poračun okoljske dajatve za preteklo leto. Pri poračunu prihaja do minimalnih razlik med 
zaračunanimi zneski okoljske dajatve povzročiteljem onesnaževanja odpadnih voda in obračunano letno 
vrednostjo okoljske dajatve za preteklo leto. Ta razlika med obračunano in vplačano okoljsko dajatvijo na 
podračun občine Lovrenc na Pohorju in zaračunano povzročiteljem onesnaževanja voda, bremeni sredstva 
proračuna, načrtovana na tej proračunski postavki. 
 
PP: 415510 – Investicijsko vzdrževanje meteorne kanalizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjamo za ureditev meteorne kanalizacije v ulici Gaberca (pri parkirišču za vrtec), kjer se  
meteorna voda sedaj odvaja v odprti kanal.  
 
 
NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT 
 
PP: 515313 – Tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja odpadnih vod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva so v delu namenjena za stroške električne energije na črpališčih ter za vzdrževanje 
kanalizacijskega omrežja. 
 
PP: 515315 – Izdelava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storiev OGJS odvajanja odpadnih voda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017 )  mora izvajalec za preteklo obračunsko 
obdobje ugotoviti razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med 
potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 
obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Izvajalec enkrat letno 
pripravi elaborat. Če razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu 
občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene. 
 
PP: 515317 – Stroški izdaje projektnih pogojev, mnenj (Nigrad) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
NIGRAD izdaja v postopkih izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
pooblastilu Občine Lovrenc na Pohorju projektne pogoje in mnenja k projektom za področje 
komunalne infrastrukture – odvajanje odpadne komunalne vode.  
 
PP: 515414 – Fekalni kanal na Kumen (pri Faku) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Območje dela naselja Kumen (pri Faku) je sedaj uvrščeno v aglomeracijo Lovrenc 1, ki jo moramo opremiti z 
javno kanalizacijo do leta 2021. V aktualnem osnutku novih aglomeracij je to območje sicer izvzeto iz 
aglomeracije, vendar ne glede na to ocenjujemo, da je zaradi gostote poselitve v tem delu naselja najprimernejša 
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rešitev priključek na že zgrajeno javno kanalizacijo. Načrtovana sredstva namenjamo za izdelavo potrebne 
dokumentacije. 
 
PP: 515417 – Odvajanje in čiščenje v porečju Drave –Občina Lovrenc na Pohorju – študija izvedljivosti, 
dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije med MGRT in Razvojnim svetom Podravske razvojne 
regije je bil projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V PREČJU DRAVE- OBČINA 
LOVRENC NA POHORJU imenovan v seznam projektov, ki se bodo financirali iz EU sredstev in slovenske 
udeležbe. 
Projekt se nanaša na ureditev ločene kanalizacije za odpadne komunalne vode v telesu državne ceste skozi 
naselje Lovrenc na Pohorju, ki se bo izvajal sočasno z rekonstrukcijo te ceste. Za potrebe priprave vloge na MOP 
je potrebno izdelati študijo izvedljivosti. 
 
PP: 515419 – Sanacijski ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje – projekt LAS  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke namenjamo sredstva za izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjšali negativne vplive na okolje, t.j. 
začepitev odprtin v kanalizacijskih jaških (zmanjševanje vtoka padavinske vode v ločen sistem kanalizacije) ter 
sanacija lovilca olj na parkirišču pri vrtcu. 
 
 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 
 

Opis glavnega programa 
Sklop aktivnosti z nazivom pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih 
vrednost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju 
biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. 
Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati 

naravno dediščino. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti. 
Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občine. 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: NPU 0004 občinska uprava.  
 

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 

Opis podprograma 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne 
dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakon 
o divjadi in lovstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Osnovni cilji trajnostnega razvoja so izboljšati okolje zaradi ohranjanja ekosistemskega ravnotežja, zagotavljanja 
kvalitetnejšega življenja.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je gospodarna poraba, na razpisu pridobljenih,  sredstev koncesijske dajatve za namene določene v 
Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Lovrenc na Pohorju. 
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NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 415601 – Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednot – poraba koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Leta 2009 je MKGP sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS. 
Koncesionarji so lovske družine. Zakon o divjadi in lovstvu pa določa, da je 50% koncesijske dajatve 
prihodek proračuna RS, 50% pa prihodek proračuna občine. Občini nakazana sredstva se v proračunu 
občine izkazujejo kot namenski prejemek in porabljajo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov 
varstva okolja in vlaganj v naravne vire. Občina mora podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh 
sredstev urediti z odlokom. Sredstva iz naslova koncesijske dajatve lahko vlaga za namene, povezane 
z lovstvom, divjadjo in preprečevanjem škode s strani divjadi. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v občini Lovrenc na Pohorju v 2. členu določa: Sredstva se namensko porabijo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje 
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 
solnic in prež) in preprečevanju škode s strani divjadi. 

 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALN A 
DEJAVNOST 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja je Občinski prostorski 
načrt Občine Lovrenc na Pohorju. 
Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju stanovanjske dejavnosti je Nacionalni stanovanjski 
program. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem razdobju skozi več let. Dolgoročni 
cilj je priprava in izvajanje prostorske dokumentacije za doseganje skladnega in trajnostno naravnanega razvoja. 
Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v 
smislu ohranjanja vrednosti in premoženja. 
Komunalne dejavnosti so usmerjene v zagotavljanje oskrbe s pitno vodo kot osnovnega življenjskega standarda. 

Oznaka in naziv 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 in stavbna zemljišča) 
 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 

Opis glavnega programa 
Ta glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava 
različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, 
izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi. Zajema tudi evidenco stavbnih zemljišč, kajti obstoj 
kakovostnih evidenc premoženja v obliki stavbnih zemljišč, ki jih ima v lasti občina, je pogoj za kakovostno 
gospodarjenje z njimi, ter prav tako osnova za načrtovanje kakovostne zemljiške politike. Nadomestilo za 
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uporabo stavbnega zemljišča pa predstavlja pomemben vir proračunskih prihodkov, obenem pa zaradi svoje 
davčne narave predstavlja instrument za uresničevanje zemljiške politike. Kakovostne evidence omogočajo 
maksimalen izplen. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za 
realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. 
Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je prilagojen načrtu razvojnih programov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj je nadaljevanje priprave prostorske dokumentacije in drugih podlag za projekte in prilagajanje novim 
razvojnim potrebam občine. 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: NPU 0004 občinska uprava 

16029003 Prostorsko načrtovanje: NPU 0004 občinska uprava 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

Opis podprograma 
V okviru pristojnosti občine podprogram urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc obsega naslednje 
naloge: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine ter vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih 
zemljišč in objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru urejanja in nadzora na področju 
geodetskih evidenc. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru urejanja in nadzora na 
področju geodetskih evidenc. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 416004 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (banka cestnih podatkov –BCP) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjamo za letno posredovanje podatkov v BCP, spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji 
občinskih cest, vnos ažurnih podatkov v zbirni kataster GJI. 
 

16029003 – Prostorsko načrtovanje 
 

Opis podprograma 
V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave 
prostorskih aktov za območje občine, sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih 
prostorskih aktov, sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko 
infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, 
informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja, spremljanje stanja na področju urejanja prostora. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o ohranjanju 
narave, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za 
realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S 
prostorskimi akti, ki jih financira proračun, občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage 
za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje 
prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje 
stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove 
naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna občine, občina pa izvaja vse 
potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju več let. 
Nadaljevali bomo s pripravo že pričetih prostorskih aktov in začeli pripravo novih, med katerimi nekatere 
financira proračun, druge pa investitorji. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih 
programov občine in podpira njihovo izvajanje, oziroma je pripravljen ob upoštevanju pobud s strani 
posameznih subjektov. 

 
NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 416250 – Prostorski načrt občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priprava OPN je v fazi izdelanega dopolnjenega osnutka, ki je bil že javno razgrnjen in izvedena je bila javna 
obravnava. Načrtovana sredstva so namenjena za nadaljnji postopek: 

-priprava predloga OPN, 

-vloge in pridobivanje mnenje, 

-usklajevanje z NUP, 

-priprava gradiv za sprejem na OS, 

-izdelava končnih elaboratov, 

-materialni stroški. 

 

1603 – Komunalna dejavnost 
 

Opis glavnega programa 
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, objektov 
za rekreacijo in druge komunalne dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja. Trajnostna raba naravnih virov. Zagotovitev osnovnih 
komunalnih standardov na območju občine. 

 

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: NPU 0004 občinska uprava; NPU 0005 režijski obrat. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: NPU 0005 režijski obrat. 
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16039003 Objekti za rekreacijo: NPU 0005 režijski obrat. 

16039004 Praznično urejanje naselij: NPU 0004 občinska uprava. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti: NPU 0005 režijski obrat. 
 

16039001 – Oskrba z vodo 
 

Opis podprograma 
Oskrba s pitno vodo občanov se izvaja z distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim 
porabnikom. Oskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, ki se izvaja v režijskem obratu občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o občinskih 
gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo, širitev vodovodnega omrežja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšati vodne izgube v omrežju in s tem varčevanje vodnih zalog in energije za črpanje, optimalno 
vzdrževanje obstoječega omrežja in širitev vodovodnega omrežja. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 416280 – Subvencioniranje cene GJS oskrba s pitno vodo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lovrenc na Pohorju subvencionira ceno storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na 
Pohorju, le za gospodinjstva oziroma druge uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, ki ne opravljajo pridobitne 
dejavnosti, za tekoče leto, na podlagi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne 
lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju, ki ga potrdi Občinski svet.  
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine 
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega 
obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe Župana. 
 

NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT 
 

PP: 516201 – Redno vzdrževanje vodovoda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Redna vzdrževalna dela se izvajajo v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne službe. 
Predmet rednega vzdrževanja so: preventivna dezinfekcija celotnega vodovodnega sistema na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, vzdrževanje vodovodnega sistema s priključki na celotnem območju Občine Lovrenc na 
Pohorju, izvajanje intervencijskih del na objektih in omrežju naročnika, vključno s priključki ter posebne 
storitve, ki se izvajajo na podlagi posebnih naročil naročnika. 

 
PP: 516204 – Storitve in material povezan z dejavnostjo vodovoda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju, kot upravljavec javne gospodarske službe oskrbe s pitno 
vodo pridobiva sredstva za financiranje javne službe predvsem iz plačila komunalnih obveznosti 
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(vodarine) uporabnikov. Storitve, ki so povezane z dejavnostjo obračunavanja mesečnih komunalnih 
obveznosti so: pogodbeno sodelovanje s podjetjem, ki izdaja UPN naloge uporabnikom, nabava 
dezinfekcijskega sredstva ter sredstva za merjenje vsebnosti klora v vodi. 

 
PP: 516205 – Analiza vode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalni vodovod Lovrenc na Pohorju je v upravljanju Občine Lovrenc na Pohorju. V skladu s Pravilnikom o 
pitni vodi v sistemu oskrbe s pitno vodo se v Občini Lovrenc na Pohorju skladnost vode na vodovodnem sistemu 
Lovrenc na Pohorju spremljala odgovorna oseba za notranji nadzor. Skladnost pitne vode se zagotavlja po 
določilih načel sistema HACCP. 

 
PP: 516207 – Sistem HACCP 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi v sistemu oskrbe s pitno vodo se v Občini Lovrenc na Pohorju izvaja 
notranji nadzor, ki temelji na načelih sistema HACCP in ga izvaja odgovorna oseba za zdravstveno ustreznost 
pitne vode na podlagi sklenjene pogodbe. 

 
PP: 516209 – Plačilo vodarine Mariborskemu vodovodu (nabava vode za Činžat, Ruto) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z izgradnjo prečrpalne postaje PP Ruše – Grad, občina Lovrenc na Pohorju plačuje omrežnino in odjem pitne 
vode iz sistema Mariborskega vodovoda d.d. za potrebe javnega vodovoda Lovrenc na Pohorju ter souporabo ter 
vzdrževanje opreme, ki je nameščena v PP Ruše  - Grad. 

 
PP: 516210 – Izdelava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev OGJS oskrbe s pitno vodo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju,  skladno z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
se izdela za namen izračuna cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju, ki jih s sklepom 
na seji Občinskega sveta potrdi Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju za tekoče leto. 

 
PP: 516211 - Daljinski nadzor objektov vodooskrbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V objektih vodooskrbe, ki so bili izgrajeni skozi I. in II. fazo vodovoda je bil vzpostavljen daljinski nadzor nad 
delovanjem teh objektov (vodohran Činžat, vodohran Jakob, PP Lovrenc in Činžat ter PP Rdeči Breg II). Nadzor 
se lahko izvaja preko računalnika oziroma pametnega telefona z aplikacijo, ki jo je izdelalo podjetje Ellab, ki je 
naš pogodbeni partner. Z vzpostavitvijo daljinskega nadzora je upravljavcu vodovoda takoj javljena napaka v 
objektu, nadzira se gladina vode v vodnih celicah, preko aplikacije in računalniške opreme je možno na daljavo 
nastavljati določene parametre in za to ni potreben fizičen vstop v objekt. 
 
PP: 516212 – Hidravlični izračun za javni vodovod Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za učinkovito upravljanje vodovodnega sistema je potrebna izdelava hidravličnega modela in izračuna za 
celotno vodovodno omrežje v občini Lovrenc na Pohorju. Namen izdelave hidravličnega modela je za potrebe 
zmanjševanja vodnih izgub in povečanje kakovosti oskrbe s pitno vodo. Pripravili se bodo tudi predlogi 
projektnih rešitev za optimizacijo in širitve omrežja. 
 
PP: 516213 – Izdelava elaborata in označitev vodovarstvenega območja za fodna zajetja Šlaus, Pergauer, 
Vrelenk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, je potrebno zagotoviti označevanje vodovarstvenih območij in 
izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu z novimi predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na 



78 

vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega se odvzema pitna voda, se bo izdelal elaborat ter se izvedla 
označitev vodovarstvenega območja za vodna zajetja Šlaus, Pergauer in Vrelenk (v skladu s Pravilnikom o 
kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja). 

 
PP: 516270 - Investicijsko vzdrževanje vodovoda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker se sledi določilom Uredbe o pitni vodi je namen in cilj investicij varna in neoporečna oskrba s 
pitno vodo za vse prebivalce Občine Lovrenc na Pohorju. Načrtovane so izgradnje vodovodnega 
omrežja za naselja Ruta, Recenjak in Rdeči Breg kjer se gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo 
še ne izvaja. Iz proračuna se bodo namenila tudi sredstva za sofinanciranje vodovoda za tiste naše 
občane, ki so od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje oddaljeni več kot 50 metrov (gre za II. 
fazo vodovoda in za vodovod na Rdečem Bregu).  
 
PP: 516286 – Izgradnja vodovoda ob rekonstrukciji c. R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj investicije je izvesti in obnoviti javni vodovod skozi trško naselje, ki je v zelo slabem 
stanju. Izvedba in rekonstrukcija vodovoda se bo izvedla skupaj z rekonstrukcijo ceste skozi trško 
jedro.  
PP: 516290 – Investicije v širitev vodovodnega omrežja – investicijska in projektna dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2019 se bo izdelal IDZ IDP za projekt: Izgradnja vodovoda za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu in Recenjaku 
(5000,00EUR) ter IDP za projekt: Vodohran Vrelenk (2000 EUR). 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

Opis podprograma 
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Lovrenc na Pohorju, Odlok o občinskih 
gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališča v javni rabi. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje pokopališč v skladu s predvidenim programom. Sanacijska dela na zidnih ograjah. 

Kazalci so: urejenost površin, urejenost zelenih površin, stanje infrastrukturnih objektov na pokopališču. 

 
NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT  
 
PP:516401 – Tekoče vzdrževanje pokopališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora upravljalec pokopališč zagotavljati urejenost 
pokopališč.  

Storitev vzdrževanja pokopališč obsega vzdrževanje skupnih glavnih poti, zelenic ter živih mej (cipres). 

 
PP: 516403 – Tekoče vzdrževanje objektov – mrliških vežic 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora upravljalec pokopališč zagotavljati urejenost 
pokopališč, katere obsega tudi vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.  

Storitev vzdrževanja pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje 
mrliških vežic ter druga vzdrževalna dela v objektih. 

 
PP: 516404 – Energija, voda, komunalne storitve, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega 
odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike. 
 
PP: 516405 – Splošne storitve in material za pokopališko dejavnost, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Storitev vzdrževanja pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega zagotavljanje 
čiščenja pokopaliških objektov ter nabavo čistilnega materiala. Čiščenje se opravlja na podlagi sklenjene 
pogodbe z izvajalcem, ki opravlja storitev čiščenja. 

PP: 516407 - Goriva in maziva za delovne stroje in naprave, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Storitev vzdrževanja pokopališč obsega vzdrževanje skupnih glavnih poti, zelenic katere se urejajo s pomočjo 
delovnih strojev in naprav, katera delujejo na goriva in maziva. 
 
PP: 516408 – Tekoče vzdrževanje opreme – delovnih naprav za pokopališko dejavnost, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za brezhibno delovanje opreme – delovnih naprav za pokopališko dejavnost so potrebni redni servisi in 
popravila. 

 
PP: 516471 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen investicijskega vzdrževanja pokopališč je v varno in urejeno pokopališče. Načrtuje se obnova obzidja na 
pokopališču Puščava ter na pokopališču Lovrenc na Pohorju. Namen in cilj investicije je ohraniti kulturno 
dediščino in preprečiti propadanje obzidja obeh pokopališč. Načrtovana je tudi namestitev žarnega zidu na 
pokopališču v Lovrencu na Pohorju. Cilj te investicije je zagotovitev prostora za pokope.  

 

PP: 516473 – Oprema za mrliške vežice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za brezhibno delovanje pokopaliških objektov se v objektih vzdržuje oz. nabavlja nova oprema, ki je potrebna, 
da so objekti funkcionalni in služijo svojemu namenu. 

PP: 516475 – Obnova kapele na pokopališču Lovrenc na Pohorju  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2019 načrtujemo izdelavo dokumentacije DIP za obnovo kapele na pokopališču Lovrenc na Pohorju. 
 
 

16039003 – Objekti za rekreacijo 
 

Opis podprograma 
Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih 
površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene 
površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema 
tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme. 
 Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom. 
Kazalci so: urejenost površin, urejenost zelenih površin, dolžina javnih poti namenjenih pešcem in kolesarjem, 
število nove urbane opreme (stojala za kolesa, klopi). 

 
NPU 0005 - REŽIJSKI OBRAT 
 
PP: 516601 – Stroški urejanja javnih površin – zelenice 
PP: 516602 – Stroški urejanja javnih površin – prevozni stroški, storitve 
PP: 516606 – Tekoče vzdrževanje opreme za urejanje javnih površin, 
PP: 516611 – Nabava opreme za urejanje javnih površin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Namen urejanja javnih površin so urejene javne površine. Urejanje javnih površin izvaja  režijski obrat Občine 
Lovrenc na Pohorju. Za vzdrževanje in urejanje javnih površin so potrebni delovni stroji in naprave, katere je 
potrebno redno vzdrževati (vulkanizer, gorivo, popravila,…) oz. odsluženo opremo zamenjati z nabavo nove.  

 

 
 

16039004 – Praznično urejanje naselij 
 

Opis podprograma 
Podprogram zagotavlja praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za okrasitev naselij ob praznikih. 
 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 
 

Opis podprograma 
V ta podprogram uvrščamo komunalne dejavnosti, ki po svojem značaju ne morejo biti uvrščena v druge 
podprograme: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Občina ima v okviru podprograma načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov črpanja in čiščenja . 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Realizirati letne zastavljene naloge na navedenem področju v okviru razpoložljivih sredstev. 

Kazalci so:  število interventnih črpanj. 

 

NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT  
 
PP: 516603 – Stroški črpanja in čiščenja 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjamo za interventna črpanja in čiščenja kanala za odpadne komunalne vode. 
 
 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

Opis glavnega programa 
Navedeni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, njegovo vzdrževanje 
in upravljanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v 
smislu ohranjanja vrednosti in premoženja. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj, s tem izboljšanje bivanja 
najemnikov in ohranjanje vrednosti premoženja. 

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja, vrednost pobranih najemnin. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: NPU 0004 občinska uprava 
 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

Opis podprograma 
Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih 
najemnih stanovanj, nakup gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb 
socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v 
smislu ohranjanja vrednosti in premoženja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja stanovanj, s tem izboljšanje bivanja najemnikov in 
ohranjanje vrednosti premoženja. 

Kazalci: vrednost realiziranih investicijskih vlaganj v stanovanja, vrednost pobranih najemnin. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 416501 – Materialni stroški – upravljanje, 
PP: 416502 – Materialni stroški – ostalo, 
PP: 416503 – Zavarovalne premije za stanovanja, 
PP: 416550 – Redno vzdrževanje stanovanj,  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Načrtovana so sredstva za pokrivanje stroškov upravnika stanovanj, zavarovalnih premij in za stroške rednega 
vzdrževanja občinskega stanovanjskega fonda. 
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PP: 416600 -  Investicijsko vzdrževanje stanovanj, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na občinskem stanovanjskem fondu po 
predlogu upravnika stanovanj in usklajena z. ev. solastniki na objektih. V kolikor se dela izvajajo na skupnih 
delih in napravah objektov, občina pokriva le tisti del stroškov, ki je ustrezen solastniškemu deležu na objektu.  

 
PP: 416601 – Rezervni sklad: tekoče leto, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za oblikovanje rezervnega sklada v stanovanjskem objektu Šolska ulica 10, kjer je za to 
zakonska obveznost. Sredstva se izločijo v  sredstva stanovanjskega sklada, ki se nato uporabijo za investicijsko 
vzdrževanje objekta oz. stanovanj v objektu. Višina prispevka v rezervni sklad je odvisna od površine 
posameznega dela, starosti objekta in morebitne rekonstrukcije tega. 

 
PP: 416603 – Nakup stanovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za nakup enega stanovanja v naselju Lovrenc na Pohorju. 
 
 

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

Opis glavnega programa 
Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 
(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter 
nakupe zemljišč. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč 
investitorjem). Zagotavljati zadostno količino stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investitorjev za 
gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč: NPU 0005 režijski obrat 

16069002 Nakup zemljišč: NPU 0004 občinska uprava 
 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 
 

Opis podprograma 
Urejanje občinskih zemljišč obsega odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne 
zadeve, geodetske zadeve, idr.). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljati zadostno količino komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za lastne potrebe in za zadovoljevanje 
potreb investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dolgoročnih ciljev. 

 
NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT 
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PP: - 516901 Stroški urejanja zemljišč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo notarskih storitev povezanih z urejanjem zemljišč  
 
PP: 516902 – Stroški premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo notarskih storitev, plačilo stroškov cenilcev… 

 

16069002 – Nakup zemljišč 
 

Opis podprograma 
Podprogram obsega nakupe stavbnih zemljišč.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Letni načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občine. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljati zadostno količino stavbnih zemljišč za lastne potrebe in za zadovoljevanje potreb investitorjev za 
gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je realizirati letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. 

Kazalec so realizirani odhodki za nakup zemljišč.  

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 416010 – Nakup zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki so predvidena za nakup v letnem načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za posamezno proračunsko leto. 
 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju 
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg 
finančnih predpisuje tudi postopkovne in vsebinske obveznosti ter Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki določa 
izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva in omogočiti občanom pravice, ki jim sledijo iz tega 
naslova. 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
1702 Primarno zdravstvo 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1702 – Primarno zdravstvo 
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Opis glavnega programa 
Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva 
(gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove) ter 
sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljati izvajanje zakonskih obveznosti. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba letno zastavljenega programa. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: NPU 0004 občinska uprava 
 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 
 

Opis podprograma 
Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti. Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba letno zastavljenega programa. 
 

NPU 0004  – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 417350 -  Sofinanciranje investicijskih projektov Javnega zdravstvenega zavoda dr. Adolfa Drolca 
Maribor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lovrenc na Pohorju je soustanoviteljica Javnega zdravstvenega zavoda dr. Adolfa Drolca Maribor. Na 
proračunski postavki so zagotovljena sredstva po soustanoviteljskem deležu naše občine (1,76 %) za 
sofinanciranje investicij po sprejetem sklepu občinskega sveta.  
  

1707 – Drugi programi na področju zdravstva 
 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v skladu z zakoni. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zdravstveno zavarovanje vseh občanov, ki uveljavljajo pravico, zagotoviti mrliško ogledno službo in 
sofinancirati nočno zobozdravstveno dežurno službo. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo: NPU 0004 občinska uprava 

17079002 Mrliško ogledna služba: NPU 0004 občinska uprava 
 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 
 

Opis podprograma 
Nujna zobozdravstvena pomoč in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane občane, ki imajo 
stalno bivališče v občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o merilih 
za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oziroma brez drugih virov 
dohodkov in sredstva za zagotavljanje dežurne službe na področju zobozdravstva. 

Kazalci: število zavarovancev, ki jim občina krije zdravstveno zavarovanje in število oskrbljenih pacientov. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 417601 – Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za namen ureditve zavarovanja slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso 
zavarovanci iz katerega izmed drugih naslovov – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki 15. člena opredeljuje pravico in s Pravilnikom o merilih za 
ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje 
opredeljuje merila in postopek za prijavo (odjavo) državljana v obvezno zdravstveno zavarovanje. Občan lahko 
uveljavi pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja v breme občine, če izpolnjuje naslednje pogoje: je 
državljan RS, ki ima v naši občini stalno prebivališče; nima nobenih dohodkov, oziroma živi sam, njegovi 
povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50% minimalne plače; kadar živi z ožjimi ali 
širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu in njihovi mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih 
treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače; in če premoženje (občana ali družinskih članov) ne dosega 60% 
osnovnega zneska minimnalnega dohodka ter kot povedano ni zavarovan iz drugega naslova. Število 
zavarovancev se med letom nenehno spreminja tako, da se načrtuje okvirna vrednost sredstev. V mesecu 
januarju se na podlagi povprečne brutto plače v RS za mesec oktober predhodnega leta določi višina pavšalnega 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Znaša 2% le-te in je v letu 2018 32,43 EUR. Planirana sredstva 
so izračunana na osnovi plačanih prispevkov v letu 2018. 
 
 
PP: 417602 – Sofinanciranje zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času (ZD A. Drolca MB) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredi leta 2009 je po dogovoru z občinami ustanoviteljicami Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca pričel izvajati 
dežurno zobozdravstveno nujno pomoč v nočnem času. Zaradi delovanja nočne zobne dežurne službe v 
Zdravstvenem domu Maribor je Občina Lovrenc na Pohorju dolžna sofinancirati le - to v navedeni višini. 

 

17079002 – Mrliško ogledna služba 
 

Opis podprograma 
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Plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Pogodba o izvajanju in 
financiranju mrliško – pregledne službe na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti sredstva za kritje mrliško ogledne službe. 

 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 417701 – Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost 
zagotavljanja izvajanja mrliško - pregledne službe. Lokalna skupnost je v skladu z 18. členom Pravilnika o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna poravnavati stroške, ki nastajajo ob mrliškem 
ogledu, ob opravljenih obdukcijah in pripadajoče stroške transporta za občane s stalnim prebivališčem v občini 
Ruše, ki jih, v skladu s predpisi, naročajo zdravniki. Z mrliškimi pregledi se ugotovi nastop smrti, ugotovi se 
osnovni vzrok smrti, preiskuje in ugotavlja način smrti. Potrebna sredstva ni moč natančno načrtovati, saj so 
odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in opravljenih obdukcij. Načrtovan obseg potrebnih sredstev je 
oblikovan na osnovi obsega sredstev preteklih let. Občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Adolfa 
Drolca preko Pogodbe o izvajanju in financiranju mrliško – pregledne službe na območju Občine Ruše 
zagotavlja izvajanje omenjene službe. 
 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne 
dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti v obliki javnih služb na področju knjižničarstva, z zagotavljanjem 
dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za 
razvoj ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem programov v javnem interesu ter izvajanjem drugih, s predpisi in 
odločitvami občinskega sveta določenih programov. 

Prav tako zagotavlja pogoje za organiziran razvoj športnih aktivnosti in sistemsko podporo mladinskim 
dejavnostim. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni program za kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o društvih, Zakon o športu, Odlok o varstvu nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini Lovrenc na 
Pohorju, Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju, Pravilnik o sofinanciranju 
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju. 

  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 
 

Opis glavnega programa 
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo 
vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti občine. Program opredeljuje tudi programe 
ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov kulturne dediščine. 

Kazalci: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Prednostna usmeritev je obnova in ohranjanje spomenikov, ki so v lasti občine in njihova kvalitetna prezentacija 
javnosti, s ciljem ohranjanja in predstavitve najpomembnejše kulturne dediščine občine. 

Kazalci: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18029001 Nepremična kulturna dediščina: NPU 0004 občinska uprava 
 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 
 

Opis podprograma 
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo 
vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti Občine Lovrenc na Pohorju. Program 
opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije nepremične kulturne dediščine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o varstvu nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini Lovrenc na 
Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova 
prezentacija v javnosti. 

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Najnujnejše vzdrževanje kulturno zgodovinskih spomenikov v občini. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 418002 – Tekoče vzdrževanje – ostali kulturni spomeniki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne 
dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti v obliki javnih služb na področju knjižničarstva, z zagotavljanjem 
dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za 
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razvoj ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem programov v javnem interesu ter izvajanjem drugih, s predpisi in 
odločitvami občinskega sveta določenih programov. Postavka zajema sredstva za skrb za kulturno dediščino v 
širšem pomenu. Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževalna in obnovitvena dela kulturno zgodovinskih 
spomenikov in objektov, ki spadajo v kulturno dediščino ter restavriranje kulturnih spomenikov. 
Sredstva planirana za tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov. Na SM je predviden strošek postavitve  info 
tablel za označitev načrtovane investicije obnove cerkve sv. Radegunde ter morebitnih označitev pomembnih 
krajevnih točk. Načrtovan je tudi strošek že izdane naročilnice za postavitev kužnega znamenja na Ruti - v 
kolikor se ne realizira pravi čas, da strošek zapade v plačilo letos. V strošek se planira tudi postavitev tabel za 
spomenike lokalenga pomena cena kosa je 48,52 € (za 12 tabel-določiti prioriteto označb spomenikov) 

 

PP: 418052 – Obnova cerkve svete Radegunde 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za nadaljevanje obnove cerkve. V letu 2019 so planirana restavratorsko konservatorska 
dela v vhodni lopi, in sicer stebri, vhodni portal in tlaki. Obnova bo potekala v sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine in pripravljenim konservatorskim programom, ter že pridobljenim predračunom za 
izvedbo del. 

 

PP: 418055 – Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov – cerkev sv. Lovrenca in cerkev v Puščavi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za sofinanciranje vzdrževalnih del zamenjave dotrajane kritine na zvoniku cerkve sv. 
Lovrenca (zaradi že vidnih lukenj in posledic zamakanja) in restavriranja levega stranskega oltarja (Marijin 
oltar) zaradi slabega stanja le tega. V letu 2017 je bil že obnovljen že desni stranski oltar. Sredstva so tudi 
namenjana za sofinanciranje beljenja notranjosti župnijske cerkve Sv. Marije v Puščavi. Bliža se 400 letnica 
izgraditve te cerkve zato je ta obnova načrtovana.  
 
 
 

1803 – Programi v kulturi 
 

Opis glavnega programa 
Področje glavnega programa Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna občine javnim 
zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroški, funkcionalne stroške, javne kulturne 
programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva. Na področju programov v 
javnem interesu in akcij ter projektov prek javnih razpisov sofinanciramo javne programe in projekte, ki jih 
izvajajo nevladne organizacije. Na področju ljubiteljske kulture sofinanciramo dejavnost območne izpostave 
JSKD, programe kulturnih društev. Na področju infrastrukture financiramo tekoče in investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme ter adaptacije, prenove in nove objekte, namenjene izvajanju kulturnih programov. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter njene široke 
dostopnosti. To lahko omogočimo s stabilnim delovanjem kulturnih organizacij in posameznikov ter z dvigom 
kvalitete obstoječih ter razvojem novih kulturnih programov. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sofinancirati kulturna društva v občini, omogočiti dostopnost knjižničarskih storitev, sofinancirati dejavnost 
javnega zavoda na kulturnem področju. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo: NPU 0004 občinska uprava, 

18039003 Ljubiteljska kultura: NPU 0004 občinska uprava, 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: NPU 0001 občinski svet, 

18039005 Drugi programi v kulturi: NPU 0004 občinska uprava. 
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18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 
 

Opis podprograma 
Program javne službe knjižničarstva na območju Občine Lovrenc na Pohorju izvaja javni zavod Mariborska 
Knjižnica. Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s 180.000 
prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine 
soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične 
mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. Sredstva v 
podprogramu so namenjena za dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico ter druge programe v knjižnicah. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pogodba o 
zagotavljanju javne knjižnične službe za območje Občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v knjižnici. 

Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih 
knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva. 

Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 418100 – Mariborska knjižnica, Enota Lovrenc na P. 
PP: 418104 – MB knjižnica – skupne naloge, plače zaposlenim  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Sredstva so na podlagi Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe za območje Občine Lovrenc na Pohorju 
namenjena za osnovne plače, regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrano med delom in premije kolektivnega 
zavarovanja. Plače so predvidene v skladu z zakonodajo, ki velja na področju plač. Prispevki za plače so 
predvideni v skladu z veljavnimi stopnjami prispevkov, ki veljajo za področje plač. Premije kolektivnega 
zavarovanja so obračunane v zakonski višini. 

 
PP: 418101 – MB knjižnica – materialni stroški 
PP: 418105 – MB knjižnica – sofinanciranje materialnih stroškov skupnih nalog 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Materialni stroški so namenjeni za odvoz komunalnih odpadkov, stroške vzdrževanja in uporabe vozil, stroške 
delovanja računalniške mreže, zavarovalne premije, stroške tekočega vzdrževanja opreme in za funkcionalne 
stroške redne dejavnosti (material za izposojo in pisarniški material, poštne storitve, knjigoveški material in 
oprema, prevezava gradiva, stroški izobraževanja, potni stroški, dnevnice ter drugi stroški). 

 
PP: 418102 – MB knjižnica – programi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za prirejanja razstav, prireditev, učnih ur, projektov in so načrtovana v skladu z MB 
knjižnice.  

 
PP: 418103 – MB knjižnica – gradivo, knjige 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva Občina Lovrenc na Pohorju sofinancira 
nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oziroma je dostopno v knjižnicah. Knjižnica 
nabavlja knjige s sredstvi (delno) proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, s sredstvi Ministrstva za kulturo in z 
lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine).  
 
PP: 418120 – Investicijski vzdrževanje MB knjižnice, Enota Lovrenc 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vsako leto se planira del sredstev za inv. vzdrževanje Mariborske Knjižnice enote Lovrenc na Pohorju. V letu 
2019 je planirano popravilo in servis žaluzij - podjetje Soltec. 
 
 
PP: 418125 – Knjižnica Lovrenc na Pohorju – unovčitev garancije za odpravo napak v garancijski dobi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi neodzivnosti izvajalcev pogodbenih del pri odpravljanju oz. sanaciji zabeleženih napak in 
pomanjkljivosti, je bila v letu 2018 delno unovčena garancija za odpravo napak v garancijski dobi; v navedeni 
višini so v letu 2019 načrtovana dela za odpravo napak. 
 

18039003 – Ljubiteljska kultura 
 

Opis podprograma 
V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje programov območne izpostave JSKD in 
kulturnih društev na območju občine. Na ta način v občini sofinanciramo kulturno udejstvovanje širokega kroga 
prebivalcev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v Občini Lovrenc na Pohorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so razvoj kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in 
posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa.  
Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, 
odzivi v medijih in strokovni javnosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje obsega in kvalitete ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosedanji ravni. 

Kazalniki: število vključenih posameznikov, obseg in število programov in projektov, število obiskovalcev. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 418140 – Ljubiteljska kultura - materialni stroški – izvajanje kulturnih programov 
PP: 418145 – Sofinanciranje kulturnih programov Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
PP: 418150 – Drugi programi – občasne akcije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Sredstva proračuna se dodeljujejo ljubiteljskim kulturnim društvom na osnovi javnega razpisa za ljubiteljsko 
kulturo. V postavke so zajeti stroški dejavnosti in izobraževanja društev ter se izplačujejo vsake štiri mesece.  
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nacionalnega kulturnega programa s področja ljubiteljskih 
kulturnih društev in sicer za projekte medobmočnega kulturnega programa, za udeležbo na državnih 
medobmočnih kulturnih programih, za udeležbo na državnih izobraževanjih na vseh področjih delovanja 
ljubiteljskih kulturnih društev. 

 
18039004 – Mediji in avdiovizualna oprema 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se financira lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o medijih, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Dolgoročni cilj je obveščanje javnosti – občanov o dogajanju v lokalni skupnosti preko lokalnih medijev.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi 
števila objavljenih prispevkov. 
 

NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
PP: 118810 – Stroški oglaševanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za objavo prispevkov v medijih in stroški založniških in 
tiskarskih storitev: sofinanciranje letnega glasila Društva upokojencev Lovrenc na Pohorju; Objave preko Radia 
Slovenske gorice; Načrtuje se izdaja Informatorja in objave preko drugih medijev. 

 
PP: 118812 – Oglasni panoji 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za vzdrževanje oglasnih panojev in za postavitev dveh novih panojev za namen 
informiranja lokalne skupnosti. ( Kot vsako leto načrtujemo menjavo oglasnih desk in sicer vsaj dve na leto). 

 
 

18039005 – Drugi programi v kulturi 
 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se izvajajo naloge upravljanja in tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in 
nakupa opreme na področju kulture. Podprogram zajema tudi investicijske projekte v kulturi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni 
program za kulturo. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje razvojnih nalog na področju kulture. Cilj je razvoj novih kulturnih programov in promocija kulture kot 
glavnega graditelja identitete kraja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za vzdrževanje objektov javne kulturne infrastrukture ter izvedba 
nujnih investicij in nakupa opreme v kulturi.  
Kazalniki so število in obseg investicijskih posegov v infrastrukturo, uspešno izvajanje ostalih večjih investicij v 
kulturi. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 418200 – Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na Pohorju 
PP: 418210 – Tekoče vzdrževanje Kulturni dom Lovrenc na Pohorju 
PP: 418301 – Nakup opreme za Kulturni dom Lovrenc na Pohorju 
PP: 418303 – Investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Sredstva so načrtovana za kritje materialnih stroškov kulturnega doma (električne energije, čiščenja, stroške 
ogrevanja, komunalnih storitev, odvoza odpadkov, telefona za potrebe hišnika, storitve hišnika in stroške 
upravnika), za tekoče in najnujnejše investicijsko vzdrževanje objekta. 
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PP: 418230 – Materialni stroški – Prireditveni center 
PP: 418240 – Tekoče vzdrževanje Prireditveni center 
PP: 418330 – Investicije prireditveni center – nakup opreme, 
PP: 418331 – Investicijsko vzdrževanje Prireditvenega centra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Sredstva so načrtovana za kritje materialnih stroškov Prireditvenega centra v deležu, ki odpade na izvajanje 
kulturnih dejavnosti v Prireditvenem centru (električne energije, čiščenja, stroške ogrevanja, komunalnih 
storitev, odvoza odpadkov, telefona ),  za tekoče in najnujnejše investicijsko vzdrževanje objekta. 

 
PP: 418220 – Najemnine dvorane KD Lovrenc na Pohorju 
PP: 418245 –Najemnine dvorane Prireditvenega centra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Načrtovana sredstva za plačilo najemnin in uporabnin prostorov kulturnega doma in prireditvenega centra iz 
proračuna občine, za uporabo prostorov kulturnega doma in prireditvenega centra kulturnih društev, ki so 
oproščeni plačila uporabnine dvoran.    

 

PP: 418309 – Investicija Kulturni dom – unovčitev bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi neodzivnosti izvajalca pogodbenih del na objektu Kulturnega doma Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju 
(izgradnja in ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje v KD J. Petrun) pri odpravljanju oziroma sanaciji 
zabeleženih napak in pomanjkljivosti, se načrtuje unovčitev garancije za odpravo napak v garancijski dobi.  

 
PP: 418351 – Premični oder 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Premični oder bo nabavljen za potrebe ljubiteljskih kulturnih društev,  ki jih bodo uporabljala za izvajanje 
načrtovanih projektov. 
 

1804 – Podpora posebnim skupinam 
 

Opis glavnega programa 
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih 
posebnih skupin. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilj je financiranje programov veteranskih organizacij ter posebnih skupin za izvajanje njihovih 
nalog v okviru proračunskih možnosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18049001 Programi veteranskih organizacij: NPU 0004 občinska uprava 

18049004 Programi drugih posebnih skupin: NPU 0004 občinska uprava 
 

18049001 – Programi veteranskih organizacij 
 

Opis podprograma 
Financiranje za izvajanje programov veteranskih organizacij, ki razvijajo domoljubje in zagotavljajo spomin na 
preteklo zgodovino. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih, Sprejeti proračun občine. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je razvoj domoljubja in ohranitev spomina na preteklo zgodovino. 

 

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

Financiranje veteranskih skupin po programu proračuna. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 418430 – Zveza borcev 
PP: 418431 – Območno združenje slovenskih častnikov, Ruše 
PP: 418432 – OO združenje veteranov, Ruše  
PP: 418434 – Društvo izgnancev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov posameznih društev.  

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov posameznih društev.  

Zveza borcev deluje ko krajevni odbor Lovrenc na Pohorju pod zvezo v Mariboru. Sofinanciramo dejavnost 
borcev na podlagi njihovega programa in projektov. 

Člani slovenskih častnikov  Ruše so tudi naši občani. Sofinanciramo njihovo dejavnost na podlagi njihovega 
programa in projektov. 

Prav tako krajevni odbor veteranov Lovrenc na Pohorju deluje pod okriljem združenja v Rušah. Sofinanciramo 
njihovo dejavnost na podlagi njihovega programa in projektov. 

Društvo izgnancev ima kar nekaj članov iz naše občine zato sofinanciramo njihovo dejavnost na podlagi 
njihovega programa in projektov. 
 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 
 

Opis podprograma 
Sofinanciranje programov društva upokojencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Financiranje društva upokojencev po programu proračuna. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 418440 – Sofinanciranje programa Društva upokojencev Lovrenc 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izvajanja programa društva upokojencev 
Lovrenc na Pohorju v tekočem letu. 
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 
 

Opis glavnega programa 
Področje glavnega programa vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. Javni interes v 
športu obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki so opredeljene v Nacionalnem programu 
športa oziroma v programu športa lokalne skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, 
kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, pri čemer športna vzgoja otrok in mladine predstavlja 
prostovoljno ukvarjanje s športom zunaj obveznega vzgojno izobraževalnega programa, ne glede na njegovo 
pojavno obliko. Športna rekreacija pomeni športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, kakovostni šport, v 
smislu priprave in tekmovanj posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih 
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Vrhunski 
šport pa predstavlja pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. Šport invalidov pomeni dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom.  

Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov 
za mladino. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti, razvoj vseh področij delovanja 
mladine ter zagotavljanje ustreznih pogojev z infrastrukturo in projekti. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru, ki jih je možno izvesti v 
okviru zagotovljenih sredstev na področju športa. 

Kazalci: število občanov vključenih v športne dejavnosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18059001 Programi športa: NPU 0004 občinska uprava 
 

18059001 – Programi športa 
 

Opis podprograma 
Podprogram zagotavlja sredstva za sofinanciranje: športnih programov, priznanj športnikov, športne prireditve, 
društev na področju športa, vzdrževanje športne infrastrukture, izobraževanje kadrov, delovanje športne zveze, 
materialne stroške in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o športu, Nacionalni program športa, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje športnih programov v 
Občini Lovrenc na Pohorju. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti in zagotavljanje sredstev za tiste 
programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega 
programa športa. 
 

NPU 0004  – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 418600 – Programi športa 
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PP: 418602 – Izobraževanje kadrov 
PP: 418603 – Najemnine dvoran 
PP: 418604 – Materialni stroški in stroški storitev 
PP: 418605 – Krajevne športne prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Planirana sredstva so predvidena za pokrivanje materialnih stroškov društvom na področju športa, s katerimi je 
sklenjena Pogodba o sofinanciranju športnih programov na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za šport. 
Materialni stroški izvajalcev programa športa delno pokrivajo stroške strokovnega vodenja vadbenih in 
tekmovalnih skupin za vse generacije. Na postavkah so zajeti tudi stroški izobraževanja kadrov,  krajevnih 
športnih prireditev in najemnine športnih površin. 
 
PP: 418650 – Materialni stroški Prireditveni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so predvidena za kritje obratovalnih stroškov za objekt Prireditvenega centra (čistilni material in 
storitve, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, 
odvoz smeti, telefon,…) deljeno za področje športa. 
 
 
PP: 418660 – Tekoče vzdrževanje Prireditveni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževalna dela na objektu.   
 
 
PP: 418661 – Najemnine dvoran Prireditvenega centra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za obračunavanje stroškov najema dvorane B  in internega obračunavanja DDV za 
društva, ki so oproščena stroškov najema. 
 
 
PP: 418710 – Oprema za visoko plezalno steno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena plačilu že nabavljene in montirane opreme za visoko plezalno steno (oprimki, vertikalna 
zaščita, plezalni pas…). 
 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE 
 

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

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog na področju predšolske in šolske vzgoje v Občini 
Lovrenc na Pohorju. 

Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje 
dejavnosti vrtca in osnovne šole, financiranje dodatnih programov osnovne šole in preventivnega programa pred 
negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 
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1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 

Opis glavnega programa 
Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in 
standardi. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v občini Ruše možnost, da 
svojega otroka vključi v javni vrtec. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19029001 Vrtci: NPU 0004 občinska uprava 
 

19029001 – Vrtci 
 

Opis podprograma 
Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri 
vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne 
službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v 
dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, 
potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti varčevanja, kar ob visokem deležu teh 
sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin. 
Občina Lovrenc na Pohorju zagotavlja sredstva vrtcu na podlagi cene programov, pri čemer občina 
ustanoviteljica zagotavlja tudi plačilo določenih stroškov, ki niso element izračuna cene programov vrtca. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. Strategija razvoja temelji na doseženi kvaliteti 
programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljeval potrebe staršev in otrok. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcu skladno s predpisanimi 
normativi in standardi. 

Kazalci: število otrok, ki so vključeni v vrtec, zadovoljstvo otrok in staršev. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 419100 – Transfer vrtcu razlika med ceno programov in plačili staršev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in Pogodbe o izvajanju 
financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu, občina krije razliko med ceno programov v vrtcih in plačilih 
staršev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Lovrenc na Pohorju. Cena programa – ekonomska cena – zajema 
stroške dela (plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, regres za letni dopust, stroške prehrane 
med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi), stroške materiala in 
storitev (energija, pisarniški material, material za čiščenje, stroški amortizacije) in stroške živil za otroke. Starši 
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plačujejo ceno programa glede na višino lestvice, ki jim je določena z odločbo, ki jo izstavi pristojni CSD na 
podlagi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev starša.  
 
PP: 419110  - Stroški nadstandardne zaposlitve – spremstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo zagotavlja sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, v primeru 
nezmožnosti dela delavcev zaradi bolezni ali poškodb do 30 dni. Predvideno je tudi izplačilo sindikalnemu 
zaupniku za opravljanje sindikalnega dela, planirane so odpravnine presežnim delavcem, nadomestila delovnim 
invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, plačila za stroške sodnih postopkov, poravnava odškodnin na 
podlagi izvršilnega naslova, stroški delavcev, ki presegajo standarde in normative... 
 
PP: 419111 – Vrtec – dodatna strokovna pomoč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost je dolžna pokriti dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami in dodatno strokovno 
pomoč in sicer na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. Dodatna strokovna pomoč otroku zagotavlja pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj v času otrokovega bivanja v vrtcu. S tem se otroku zagotovi 
lažje prilagajanje pri organizaciji in načinu izvajanja programa. Sredstva na postavki se planirajo po FN OŠ. V 
kolikor se otrokom vključenim v programe vrtca med letom izda dodatna odločba bo potrebno dodatno 
zagotavljanje sredstev v okviru rebalansa.  

 
PP: 419112 – Sofinanciranje plače vrtec pri OŠ Lovrenc/P.-projekt prva zaposlitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje stroškov plač projektne zaposlitve, za katero se 
Osnovna Šola Lovrenc na Pohorju prijavi s kandidatom na javni natečaj in je projektna prva zaposlitev v pretežni 
meri sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna in proračuna EU. 
 
PP: 419120 – Domicil – razlika med ceno programa in plačili staršev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Lovrenc na Pohorju in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na 
postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere 
so ti otroci vključeni. Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018. 
 

PP: 419130 – Redno vzdrževanje – vrtec 
PP: 419162 – Nakup opreme za vrtec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja varstvo in vzgoja predšolskih otrok je 
zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot 
dober gospodar. S predvidenimi investicijskimi sredstvi (investicijskimi transferi) v proračunu bomo pokrili 
najnujnejše potrebe po nakupu opreme. Obnova opreme vrtca poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v 
sodelovanju z vrtcem in na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino 
proračunskih sredstev. Finančni načrt javnega zavoda: ocena varnosti igrišča 180€. 
 
PP: 419167 – Novogradnja in rekonstrukcija 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju – vris stavbe v 
kataster stavb, tabla 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za izvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je potrebno izdelati strokovne podlage ali elaborat 
vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava dokumentacije je 
načrtovana v letu 2019. 

 

PP. 419168 – Odprava napak na 6 oddelčnem vrtcu pri OŠ Lovrenc –sredstva unovčene garancije za 
odpravo napak v garancijski dobi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi neodzivnosti izvajalcev pogodbenih del pri odpravljanju oz. sanaciji zabeleženih napak in 
pomanjkljivosti, se načrtuje unovčitev instrumentov zavarovanj predloženih v ta namen v letu 2019. 
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1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

Opis glavnega programa 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju 
vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov 
osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in 
opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter 
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje 
objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot 
ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. 
Financiranje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški programi). 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane 
potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. 

Redno financiranje zakonskih obveznosti. 

Kazalci: poravnane obveznosti, vlaganja v prostor in opremo.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 Osnovno šolstvo: NPU 0004 občinska uprava 

19039002 Glasbeno šolstvo: NPU 0004 občinska uprava 
 

19039001 – Osnovno šolstvo 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema financiranje osnovnošolskega izobraževanja v okviru glavnega programa (pokrivanje 
materialnih stroškov za prostore in opremo v osnovni šoli, za gradnjo, nakup in vzdrževanje prostorov). V občini 
Lovrenc na Pohorju deluje ena osnovna šola. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, 
predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne 
pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih), odloki o 
ustanovitvi osnovne šole ter vrsta drugih zakonov in predpisov, s katerimi se ureja financiranje na področju 
šolstva in opredeljujejo obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot 
ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine. 
Financiranje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški programi). 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane 
potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. 

Redno financiranje zakonskih obveznosti. 
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Kazalci: poravnane obveznosti, vlaganja v prostor in opremo. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 419201 –Nadstandard – plače izvajalcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lovrenc na Pohorju se v skladu z dolgoročnimi cilji programa Osnovnega šolstva trudi zagotavljati čim 
bolj kvalitetne prostorske in druge pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole. Na podlagi dogovorjenega ter 
planiranega razširjenega programa OŠ Lovrenc na Pohorju občina Lovrenc na Pohorju financira dodatni program 
osnovne šole (nadstandardni pedagoški programi, eno izvedeno šolo v naravi letno, tečaj plavanja v vrtcu in 3 
razredu OŠ). 
 
PP: 419203 – Sofinanciranje plače OŠ Lovrenc na Pohorju – projekt prva zaposlitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske  postavke 
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje plač učiteljem vključenim v projekt prva zaposlitev. Osnovna šola je na 
javnem natečaju prejela odobreno projektno zaposlitev za dva učitelja; projektna prva zaposlitev je v pretežni 
meri sofinancirana s sredstvi državnega proračuna in proračuna EU.  
 
 
PP: 419210 – Materialni stroški OŠ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovni šoli je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru te 
postavke občina zagotavlja osnovni šoli sredstva za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza 
komunalnih odpadkov, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, 
zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil. Šoli se sredstva nakazujejo po dvanajstinah na 
podlagi pogodbe o financiranju. Lokalna skupnost neposredno zagotavlja kritje stroškov za porabo olja za 
ogrevanje, ki predstavlja največji fiksni materialni strošek. Sredstva se planirajo po Finančnem načrtu šole s tem, 
da se 11.120 EUR materialnih stroškov šoli zagotavlja skozi ekonomsko ceno najema Večnamenske športne 
dvorane pri OŠ Lovrenc na Pohorju. Dodatno se planira še  servisni pregled prezračevalnih naprav (1.200), 
vzdrževanje dvigala (350,00) in stroški VŠD – zamenjava reflektorjev, višinsko čiščenje VŠD, telovadne 
blazine, popravilo semaforja VŠD (skupno 9.598 EUR). 
 
PP: 419220 – Redno vzdrževanje OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in finančnega načrta javnega zavoda. 

 
PP: 419228 – Financiranje materialnih stroškov zasebnih šol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Osnovni namen programa je osnovnošolsko izobraževanje. V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja se zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega 
izobraževanja, za izvedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja 
za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam pa ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje 
in opremo. 
Za zasebne šole ni obvezen prvi odstavek 48. člena Zakona o osnovni šoli, ki ureja vpis v šolo matičnega 
šolskega okoliša. Iz navedenega razloga zasebna osnovna šola ni dolžna definirati svojega šolskega okoliša in jo 
lahko obiskujejo tudi otroci iz drugih občin. Lokalne skupnosti zagotavljajo sorazmeren delež sredstev za 
izobraževanje: 

- za materialne stroške in dodatni program osnovne šole v obsegu 85 % sredstev, ki jih za te namene 
zagotavlja na učenca v javni osnovni šoli, 

- za prevoze učencev v šolo in iz šole, po enakih kriterijih, kot po zakonu veljajo za učence javne osnovne 
šole. 

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva zasebni šoli na podlagi mesečnih zahtevkov. Postavka je odvisna od števila 
vpisanih otrok v zasebno osnovno šolo. V proračunu so načrtovana sredstva za enega otroka. 
 
PP: 419231 – Sofinanciranje projekta OŠ Lovrenc na Pohorju – preprečevanje nasilja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana za izvajanje petletnega projekta Ekološko-kulturno Društvo Za boljši svet.  
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Gre za izvedbo izobraževalnega programa staršev, učiteljev, prostovoljcev in mladostnikov, ki bodo usposobljeni 
za izvajanje preventivnih programov proti nasilju 

Projekt se izvaja v OŠ Lovrenc Sredstva so namenjena  kritju vseh izobraževanj, izvedbe delavnic, predavanj, za 
vsa didaktična gradiva in vse kar je povezano z izvedbo mednarodnega projekta ''Empowering child's strengths 
for violence prevention'' na OŠ Lovrenc na Pohorju. Prav tako so kriti vsi potni stroški in materialni stroški 
povezani z izvajanjem projekta na OŠ Lovrenc na Pohorju.  

 

PP: 419240 – Zveza prijateljev mladine – bralna značka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zveza prijateljev mladine s šolo usklajuje sezname tekmovalcev bralne značke in nabavlja nagrade (knjige) ter 
koordinira samo tekmovanje za bralno značko. 

 

PP: 419245 – Nagradni izlet  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se planirajo za nagrado ob koncu šolskega leta učencem, ki so dosegli odlične rezultate na različnih 
področjih. Sredstva se planirajo po finančnem načrtu šole, ki tudi načrtuje udeležbo na izletu. 

 
PP: 419250 – Svetovalni center Maribor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v 
okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, 
vzgojno - izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito 
izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega 
in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. Občina Lovrenc na Pohorju je po pogodbi dolžna centru 
zagotavljati sredstva za izvajanje dejavnosti in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti. Cilj delovanja 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred 
različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. 
 
PP: 419300 – Investicijsko vzdrževanje OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno šolstvo je zakonska obveznost 
lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. S 
predvidenimi investicijskimi sredstvi (investicijskimi transferi) v proračunu bomo pokrili najnujnejše potrebe po 
investicijskem vzdrževanju, ki jih je potrebno izvesti zaradi varnosti otrok in zaposlenih ter najnujnejše potrebe 
po opremi. Investicijsko vzdrževanje poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z osnovno 
šolo in na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. 
Predlog je sestavljen po finančnem načrtu OŠ za leto 2019. 
 
PP: 419301 – Sofinanciranje nakupa opreme OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planiranje sredstev po finančnem načrtu šole za projekt Arnes – za leto 2019 7.895,00 EUR (razpis MIZŠ in 
Arnes prijava na razpis MIZŠ  in Arnesa- 5 letni projekt, skupna vrednost je 15.000,00 EUR) in za nakup 
kosilnice.  
 
PP: 419317 – Odprava napak na VŠD (iz sredstev bančne garancije) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Preostanek sredstev unovčene bančne garancije se namensko  prenaša iz leta 2016 za sanacijo nadaljnjih napak 
iz naslova bančne garancije. 
 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
 
Opis podprograma 
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za 
nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih – materialni stroški glasbenih šol (za prostore in 
opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, 
investicijsko vzdrževanje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, kolektivna pogodba, 
predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v občini. 

 
NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 419400 – Materialni stroški in drugi osebni prejemki – Konservatorij za glasbo in balet Maribor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zakon o glasbenih šolah, kolektivna pogodba, 
predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju) je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno 
izobraževanje javnih in zasebnih glasbenih šol – materialni stroški (za prostore in opremo), investicijsko 
vzdrževanje... Sredstva so planirana po realizaciji v letu 2018.Sredstva za nakazilo OŠ za materialne stroške 
delovanja dislociranega oddelka SGBŠ Maribor. 

 

1906 – Pomoči šolajočim 
 

Opis glavnega programa 
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, sofinancirati prehrano in podpreti čim več nadarjenih oziroma 
socialno ogroženih dijakov in študentov. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Tekoče financiranje zakonskih obveznosti, izvedba razpisa za štipendije. 

Kazalci: poravnane obveznosti, število podeljenih štipendij. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: NPU 0004 občinska uprava 

19069003 Štipendije: NPU 0004 občinska uprava 
 

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

Opis podprograma 
V občinskem proračunu so načrtovana sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa 
šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno 
šolo in nazaj. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o osnovni šoli. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje zakonske obveze glede pomoči v osnovnem šolstvu.. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Redno poravnavanje zakonskih obveznosti in subvencioniranja prehrane. 

Kazalci: poravnane obveznosti, število socialno ogroženih otrok s pravico do subvencije šolske prehrane. 
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NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP:419550 – Prevozi nad 4 km 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po 
določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o 
osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, 
katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; prevoze učencev otrok 1. razreda; prevoze učencev, ki 
obiskujejo osnovno šolo izven okoliša v katerem bivajo do višine stroškov, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali 
osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem bivajo in prevoze otrok, ki se prešolajo. Prav tako se načrtuje 
prehrana otrok, ki ne uveljavljajo povračila prevoznih stroškov do katerih bi bili upravičeni ter prevozi na šolska 
športna tekmovanja in aktivne šolske počitnice. 

 
PP: 419551 – Nevarni prevozi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prevozi učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno.  
Sredstva so načrtovana  na podlagi realizacije v letu 2018. 

 
PP: 419552 – Krožna vožnja, prevozi otrok s posebnimi potrebami 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prevozi osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami, če je tako odločeno v odločbi o usmeritvi; prevozi otrok s 
posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v zavodu, ki izvaja strokovno pomoč v skladu z njihovimi posebnimi 
potrebami. Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018. 

 
PP: 419553 - Razvojni programi sofinanciranje šole v naravi in plavalnega tečaja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi dogovorjenega ter planiranega razširjenega programa OŠ Lovrenc na Pohorju Občina Lovrenc na 
Pohorju,  v šolskem letu 2018/2019, sofinancira dodatni program osnovne šole in sicer eno izvedeno šolo v 
naravi letno ter tečaj plavanja v 4. razredu OŠ. Sredstva so načrtovana na osnovi  finančnega načrta Osnovne 
šole Lovrenc na Pohorju. 

 
PP: 419555 – Subvencioniranje šolske prehrane 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Naloga je del dodatnega programa osnovne šole, ki ga občina sofinancira že vrsto let. Sredstva so namenjena 
sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna. Do subvencije so 
upravičeni socialno najbolj ogroženi učenci, presojo pa opravlja šolska svetovalna služba v koordinaciji s CSD 
Ruše. Sredstva so planirana na podlagi FN. 

 
PP: 419556 – Šolske pomoči 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost načrtuje sredstva za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin. Šolska svetovalna služba na 
podlagi prejetih vlog ter izkazanih dohodkov družin razdeli namenjena sredstev - FN 
 

19069003 – Štipendije 
 

Opis podprograma 
Občina Lovrenc na Pohorju podeljuje štipendije dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini, kot 
pomoč pri njihovem rednem študiju in ki ne prejemajo kakršnekoli druge štipendije.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o štipendiranju v občini Lovrenc na Pohorju. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti čim večje število štipendij dijakom in študentom. 

 

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

Kazalci: število podeljenih štipendij. 
 

NPU 0004  – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 419661 – Štipendiranje dijakov in študentov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinske štipendije se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju v Občini Lovrenc na Pohorju. Občina 
preko javnega razpisa omogoča štipendiranje dijakom in študentom,kot pomoč pri njihovem rednem šolanju in ki 
ne prejemajo kakršnih koli drugih štipendij. Dijakom se dodeli štipendija v višini 40,00 EUR mesečno, 
študentom v višini 50,00 EUR mesečno. 
 
 
 

20 – SOCIALNO VARSTVO 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občinski program socialnega varstva s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih 
pomoči in  izvajanju drugih nalog v občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na 
področju socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem 
ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov zaidejo v socialne stiske in težave ali so v različnih težavnih 
življenjskih situacijah. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih predpisov o 
socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju 
invalidnih oseb in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih. Predmet 
občinskega programa socialnega varstva so konkretne obveznosti in naloge občine, izhajajoče iz zakonodaje. 
Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in 
duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke 
dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države. 

Cilji: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo 
zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 
2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 

2002 – Varstvo otrok in družine 
 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Podpora programom, ki jih lokalna skupnost podpira. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba letno zastavljenega programa. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20029001 Drugi programi v pomoč družini: NPU 0004 občinska uprava 
 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 
 

Opis podprograma 
Pomoč staršem ob rojstvu otrok in izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznike in 
posameznice, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o  enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v občini Lovrenc na Pohorju. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti trajnost izvajanja programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba programov v skladu s sprejetim proračunom. 

 

NPU 0004  – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 420100 – Obdarovanje novorojenčkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Enkratni prispevek ob rojstvu otroka  je enkratna pomoč novorojencu in njegovim staršem, s katerim se družini 
zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.   Pravico do prispevka imata 
novorojenec in njegova mama oz. tisti od staršev pri katerem živi. Pogoj za upravičenost do prispevka je stalno 
bivališče starša v občini Lovrenc na Pohorju na dan rojstva otroka. Višina enkratnega prispevka znaša 40 eur na 
otroka in 40 eur za starša.. Načrtuje se obdaritev 30 novorojencev in njihovih staršev. Obdaritev poteka ob 
materinskem dnevu 25. marca za otroke rojene v preteklem letu. 
 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 
 

Opis glavnega programa 
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 
programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim 
ranljivim skupinam. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo 
zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 
S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost 
posameznika, družine ali skupine prebivalstva. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo 
zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati; sprotno reševanje vlog in izdaja odločb o 
upravičenosti do subvencionirane neprofitne in tržne najemnine; izvajanje subvencioniranja najemnin do 
uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Kazalci: odvisni so od števila prejetih vlog in upravičencev do subvencionirane najemnine za neprofitna in tržna 
stanovanja. Pri tem sledimo načelu dostopnosti in tako skušamo preprečiti socialno varstveno ogroženost 
posameznika, družine ali skupine prebivalstva. 
Cilj: pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov, saj je potrebno slediti načelu dostopnosti za vse upravičence 
in tako preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. 

Kazalci: poročila o opravljenem delu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20049002 Socialno varstvo invalidov: NPU 0004 občinska uprava 

20049003 Socialno varstvo starih: NPU 0004 občinska uprava 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: NPU 0004 občinska uprava 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: NPU 0004 občinska uprava 
 

20049002 – Socialno varstvo invalidov 
 

Opis podprograma 
Podprogram vsebinsko in finančno obsega samo eno proračunsko postavko – socialnovarstveno pravico 
opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski pomočnik". 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljati socialno varnost vključenim. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo. 
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
 
PP: 420140 – Družinski pomočnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pravico do izbire družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ima polnoletna oseba s težko 
motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Socialnovarstvena pravica se zagotavlja 
s sredstvi lokalne skupnosti na osnovi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. 
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika upravičenci uveljavljajo pri 
Centru za socialno delo, ki vodi postopek in odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi 
mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo; center spremlja delo ter vodi nadzor nad 
izvajanjem pravice do družinskega pomočnika.  V proračunu načrtujemo vključenost 5 družinskih pomočnikov 
za polni delovni čas in enega za polovični delovni čas. 
Zakonodaja se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do "dodatka za tujo nego in pomoč" - 
izplačevalec ZPIZ; možnih prispevkov zavezancev ter do sofinanciranja pristojnega ministrstva za izplačila 
družinskim pomočnikom v znesku, ki presega 0,35 % primerne porabe občine. 
 

20049003 – Socialno varstvo starih 
 

Opis podprograma 
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Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, 
sofinanciranje pomoči družinam na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za 
starejše. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o prostovoljstvu, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 
storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, koncesijska pogodba. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izpolnjevanje zakonskih obveznosti in s tem zagotavljati socialno varnost posameznikom, ki so upravičeni do 
financiranja iz tega naslova. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Merilo opravljenega so 
redno plačani računi izvajalcev.  
 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 420150 – Zavodsko varstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva je 
opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje 
socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in 
mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v 
institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma 
ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
 Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi 
odločbe pristojnega Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. 
Trenutno se v proračunu načrtujejo sredstva za 18 nameščenih oseb v 7ih institucijah. 
 

PP: 420161 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu – Zavod Hriberšek Danica – vodenje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne organizirane oblike 
praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Postavka je oblikovana na 
podlagi izračunane ekonomske cene pomoči družini na domu, ki zajema stroške vodenja in stroške neposredne 
socialne oskrbe. Občina krije razliko med ceno uporabnika in polno ekonomsko ceno, ki jo potrdi občinski svet. 
Stroški vodenja mesečno znašajo 466,60 €. 

 
PP: 420171 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu – Zavod Hriberšek Danica – izvajanje storitev pomoči 
na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priznan obseg socialno varstvenih storitev Pomoči na domu izvajalcu je 400 ur. Subvencija iz sredstev proračuna 
Občine Lovrenc na Pohorju znaša po Sklepu o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2017, 13,18 EUR na uro. 

 
PP: 420172 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu – Zavod Hriberšek Danica – prevozni stroški za 
izvajanje pomoči na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Po Sklepu o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju se izvajalcu storitve 
odobri mesečni strošek kilometrine zaradi specifičnosti terena v višini 300,00 EUR. 

 
PP: 420193 - Medgeneracijsko središče Lovrenška Livada 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za pridobitev potrebne projektne dokumentacije Medgeneracijskega središča Lovrenc na 
Pohorju – Lovrenška livada katerega izgradnja se načrtuje v prihodnjih letih.  
 
PP: 420194 Nakup avta za projekt brezplačni prevozi za starejše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Med starejšimi imamo osebe, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali 
uporabljati plačljive prevoze. Na drugi strani so številni starejši še vedno aktivni vozniki in radi priskočijo na 
pomoč, zato bomo s planiranimi sredstvi opravili nakup avta za prevoz starejših, ki ga bomo dali v brezplačno 
uporabo prostovoljcem. Prevozi se bodo izvajali znotraj in izven naše lokalne skupnosti, po vzoru drugih občin.  
 
 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

Opis podprograma 
V tem sklopu zajemamo enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačila pogrebnih stroškov, 
pomoč pri uporabi stanovanj ter druge oblike pomoči. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o postopkih in merilih 
pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog v občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo 
med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo 
zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati; izvajanje subvencioniranja najemnin do 
uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Kazalci: odvisni so od števila prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin. Pri tem sledimo 
načelu dostopnosti in tako skušamo preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine 
prebivalstva. 

Kazalci: poročila izvajalcev in plačani računi. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje pravic občanov glede subvencioniranja stanarin in podeljevanje izrednih pomoči v skladu z lokalnim 
predpisom. 

Kazalci: število subvencioniranih stanarin, število prejemnikov izrednih socialnih pomoči, število prejemnikov 
drugih pomoči. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 420300 – Subvencioniranje najemnin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S subvencioniranjem neprofitnih najemnin se rešuje socialni status najemnikov občinskih stanovanj. Do 
subvencioniranja tržnih najemnin so upravičeni občani, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu za 
pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, ta neprofitna stanovanja ne 
bodo dodeljena. 
Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta 
na zahtevo občinskih organov povrne država. 
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PP: 420302 – Letovanje otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do subvencioniranega letovanja otrok ima pravico vsak otrok, za katerega se na osnovi kriterijev za določitev 
višine subvencije ugotovi, da je zaradi izkazanega socialnega ali zdravstvenega stanja upravičen do subvencije v 
določeni višini. Kriterije za subvencioniranje letovanja otrok in obvestilo o pogojih prijave vsako leto določi 
župan. Za uveljavitev pravice do (do)plačila za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z 
zdravstveno indikacijo je potrebno v presojo dostaviti: odločbo o dohodnini za oba starša, v primeru 
brezposelnosti potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, potrdilo o skupnem prebivališču, če pa gre za zdravstveno 
indikacijo pa še zdravniško spričevalo. Vloge zbira in vrednoti svetovalna služba OŠ Lovrenc na Pohorju v 
sodelovanju s krajevno patronažno službo ter pristojnim CSD. Program je dodatni ukrep socialnega varstva v 
Občini Lovrenc na Pohorju. Sofinanciranje je odvisno od materialnih zmožnosti družine. Letovanje organizirata 
Zveza prijateljev mladine in Rdeči križ. Sredstva so načrtovana po realizaciji postavke v letu 2018. 

 
PP: 420303 – Izredne socialne pomoči 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za izredne socialne pomoči že vrsto let zagotavlja proračun Občine Lovrenc na Pohorju (in dodeljuje v 
skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in  izvajanju drugih 
nalog v občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva) kot 
dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. Do socialnih pomoči po pravilniku so upravičeni 
polnoletni občani s stalnim bivališčem v občini Lovrenc na Pohorju, ki jim je zaradi trenutne materialne 
ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. 
Pomoč se nameni za kritje osnovnih življenjskih potreb (hrana, kurjava, ozimnica, šolske potrebščine, 
nepreskrbljeni otroci, stroški elektrike in vode, najemnine stanovanja,….). Ta pomoč se praviloma lahko odobri 
enkrat letno (do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka - višji znesek lahko določi župan hkrati z 
odredbo). Sredstva se načrtujejo na podlagi realizacije v letu 2018. 

 
PP: 420304 – Prehrana dojenčkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo 
dojenčkom sodobni mlečni preparati in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in 
umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Podlaga za izplačilo proračunskih 
sredstev bodo izdani računi lekarn. Pogoje in postopek za predpisovanje in izdajanje mlečnih preparatov določa 
Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in  izvajanju drugih nalog v 
občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva v poglavju 
Plačevanje mlečnih preparatov za dojenčke s socialno indikacijo ter za dojenčke in male otroke s socialno 
zdravstveno indikacijo. Pravico do mlečnih preparatov, do izpolnjenega šestega meseca starosti dojenčka 
(socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri akutni prebavni motnji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka 
(socialno - zdravstvena indikacija), lahko uveljavljajo upravičenci, če imajo otroci in starši stalno prebivališče v 
Občini Lovrenc na Pohorju in če je družina prejemnik denarne socialne pomoči na Centru za socialno delo. 
Postavka je odvisna od števila rojstev otrok, števila družin, ki so socialno ogrožene in prejemajo denarno 
socialno pomoč, sredstva pa planiramo na podlagi realizacije v preteklem letu. 

 
PP: 420310 – Pogrebni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi 
plačilo pogrebnih stroškov. Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se lahko odobri (v skladu s 
Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in  izvajanju drugih nalog v 
občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva v poglavju 
Plačilo pogrebnih stroškov) za pokojnika, ki je imel stalno prebivališče v Občini Lovrenc na Pohorju in je bil 
prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in njegovo zdravstveno zavarovanje ni 
vključevalo pravice do pogrebnine ali ni imel lastnih prihrankov ter nima dedičev oziroma njegovi dediči niso 
sposobni poravnati stroškov postopka; zakonsko je potrebno poskrbeti tudi za pokojnika, ki je bil najden oziroma 
je umrl na območju Občine Lovrenc na Pohorju in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega 
prebivališča. Število pogrebnih storitev je načrtovano na osnovi realizacije preteklih let. Višina pogrebnih 
stroškov je enaka pogrebnini, kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; znesek zadostuje za 
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osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika - pogrebno podjetje pa je dolžno v 
višini pogrebnine takšen pokop tudi omogočiti.  

 
 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Opis podprograma 
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 
programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim 
ranljivim skupinam. V tem okviru se načrtujejo sredstva za preventivne programe financiranje Varne hiše, 
Materinskega doma, Kriznega centra, Svetovalnic za žrtve nasilja itd. 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in institucijami, ki ob javnih pooblastilih izvajajo še druge programe. 
Predvsem gre za Rdeči križ in druge humanitarne organizacije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzpostavitev dodatne socialne mreže v občini.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sklenitev letnih pogodb in izvedba programa v skladu z načrtovanim obsegom ter realizacija izdanih zahtevkov 
in pogodbenih obveznosti.  

Kazalci: število pomoči preko navedenih institucij. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 420400 – Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev, organizacij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja organizacij, ki imajo humanitaren namen ter sofinanciranju 
dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo 
preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Iz postavke se 
krijejo tudi sredstva za prehrambne pakete socialno ogroženim občanom občine Lovrenc na Pohorju. Sredstva se 
načrtujejo na podlagi vsakoletnega dogovora in podpisane Pogodbe o sofinanciranju delovanja OZRK Maribor 
ter dodeljujejo humanitarnim društvom in organizacijam na podlagi  Pravilnika o postopkih in merilih pri 
dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in  izvajanju drugih nalog v občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo 
med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva, poglavje IV. Sofinanciranje dejavnosti in 
programov socialno humanitarnih društev. Pogodben znesek za sofinanciranje delovanja OZRK Maribor je 
2.800 EUR (prehrambeni paketi 3000, preventiva 300, KORK 500). 1.900 se deli na podlagi pravilnika 
humanitarnim organizacijam. 

 
PP: 420401 – Sofinanciranje varne hiše 
  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo kot 
samostojna organizacijska enota. Vanjo se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v 
družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi 
drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v 
katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o 
sofinanciranju javnega socialnega programa Varna hiša Maribor. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov 
obratovanja zatočišča in dela na področju svetovanja in podpore ranljivim skupinam (individualno svetovanje, 
skupinsko delo, izvajanje preventive v lokalni skupnosti). Izvajajo se profesionalne strokovne storitve, ki 
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ogroženim vračajo dostojanstvo, zmanjšujejo tveganja ter pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja v 
prihodnosti.  

 
PP: 420402 - Sofinanciranje delovanja LAS – lokalne akcijske skupine za boj proti drogi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V osnovni šoli Lovrenc na Pohorju deluje akcijska skupina za boj proti drogam. Gre predvsem za osveščenost 
mladih, zato se načrtujejo sredstva za izobraževanja in predavanja o škodljivosti drog. 

 
PP: 420403 – Sofinanciranje varuhinje bolnikovih pravic (sofin. MOM) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Delovanje Varuha se je oblikovalo v letu 2011 in je opredeljeno v sklepu o ustanovitvi. Urejena je bila regijska 
širitev funkcije na območje občin Statistične regije Podravje in s tem ugotovljen tudi interes občine Lovrenc na 
Pohorju za opravljanje funkcije. Zajema obravnavo pritožb bolnikov zoper potek in posledice zdravljenja ter 
zaradi neprimernega ter nevljudnega odnosa zaposlenih v  javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih. 
Postopek je zaupen, neformalen ter za stranke brezplačen. Finančna sredstva so namenjena zagotavljanju 
materialnih stroškov delovanja pisarne varuha. Sredstva so na podlagi razdelilnika načrtovanega letnega deleža 
stroškov že več let planirana v enaki višini. 
 

PP: 420404 – Sofinanciranje materinskega doma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Deluje kot projektna dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju in v 
stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem. Materinski dom je namenjen materam z 
otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo 
druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je 
prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej. Predvidena sredstva so planirana na podlagi 
Pogodbe o sofinanciranju programa Materinski dom Maribor. Sredstva so namenjena za dejavnost doma, ki 
zajema poleg bivanja še strokovno in drugo potrebno pomoč pri razreševanju stisk in težav, kot tudi pomoč pri 
vzgoji in skrbi za otroke. Sredstva zagotavljajo še druge občine, donatorji in Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 
 

PP: 420405 – Sofinanciranje preventivnega programa – CSD, Zavod Danica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pomoč je namenjena otrokom in mladostnikom, ki so iz najrazličnejših razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje 
(ne morejo živeti doma v svojih matičnih družinah in živijo v nadomestnih – rejniških družinah), otrokom, ki so vključeni v 
preventivni program »Psihosocialna pomoč družini« kot dopolnilo redni storitvi ali kot samostojna preventivna dejavnost. 
Program zajema neformalno druženje z izvajalci pomoči, strokovnimi delavci, starši… Druženje poteka v obliki izvajanja 
raznih delavnic, taborov, poučnih izletov, ogledov filmov in predstav. CSD v ta namen sredstev nima, večina otrok pa je iz 
družin z nižjim materialnim in kulturnim statusom. 

Pogodba o sof. Prev. Programa dnevni center za otroke in mladostnike je 2.610,00€ 

Pogodba o sof. Prev. programa dnevni center za osebe s težavami v duševnem razvoju je2.610,00€. 

 Na navedeni proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za sofinanciranje dveh preventivnih programov, ki jih bo 
izvajal Zavod Danica. 

 

PP: 420406 –Sofinanciranje kriznega centra za ženske in otroke – žrtve nasilja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa Kriznega centra za žrtve nasilja 
Maribor, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor in je specifični socialni program - je prostor, kamor se 
lahko žrtve nasilja zatečejo v situaciji nasilja (če se je oziroma če obstaja nevarnost, da se bo to zgodilo). To je 
mesto, kjer se lahko pogovorijo s svetovalkami, dobijo spremstvo in pomoč pri stikih s policijo in zdravnikom, 
dobijo informacije o oblikah pomoči in možnostih vključitve v programe zagovorništva, osebnega svetovanja, 
podpornih skupin ter možnost začasne namestitve v varnem prostoru (največ tri mesece). V Krizni center so 
sprejete ženske nemudoma, deluje 24 ur na dan. Torej, če se je nasilje nad žensko in otrokom zgodilo v petek 
popoldan, soboto ali nedeljo, ko nihče izmed uradnih organov ne dela (npr. CSD) je naloga policistov, da žensko 
odpeljejo v krizni center kamor je takoj sprejeta. V zvezi z nasiljem je to v času praznikov in vikendov najboljša 
rešitev. Za varno hišo in materinski dom so potrebni dodatni sprejemni postopki; v te ustanove namešča CSD ob 
soglasju uporabnice (lokacija Varne hiše je zaupna, tako, da se žensko "preda" strokovnemu delavcu ponavadi na 
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lokaciji CSD Maribor, od koder jo odpeljejo sami) in so dolgotrajni (nameščenka se mora strinjati s hišnimi 
pravili). 

 
PP: 420407 – Svetovalnica za žrtve nasilja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Program Materinski dom Maribor deluje od leta 2004 in je pri tem prešel kar nekaj faz razvoja in v letu 2010 
zaradi potreb uporabnic ustanovil Svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab Maribor, ki jo je kot posebni program 
prijavil na javni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je program strokovno tudi podprlo. 
Program je vzpostavljen v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor in je namenjen vsem 
žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom, v njem nudijo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam 
nasilja, terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo, nudijo jim spremstvo na institucije, 
zagovorništvo in opolnomočenje in sicer za osebe po zaključku bivanja v VH, MD, KCŽO ali takšne, ki niso 
nameščene v nobenega od omenjenih programov. 

 
PP: 420409 – Večgeneracijski dnevni center Štajerska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega dnevnega centra Štajerska, v katerega so vključeni na območju 
Občine Lovrenc na Pohorju: Društvo upokojencev, Center za socialno delo Ruše, Društvo zavetje, Zavod za 
patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu s svojimi dosedanjimi aktivnostmi na področju skrbi za socialno 
izključeno populacijo. 

 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 

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

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

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

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova 
financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in 
upravljanja z javnim dolgom. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. 

Kazalci: poravnane obveznosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: NPU 0004 
občinska uprava 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: NPU 0004 občinska uprava 
 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnic 
za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

 

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. 

Kazalci: poravnane obveznosti. 

 

NPU: 0004 -  OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 422100 – Obresti od dolgoročnih kreditov – Stanovanjski sklad 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za plačilo obresti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil najet pri 
Stanovanjskem skladu RS, v letu 2000, št. pog. 07-2000, za izgradnjo stanovanj na Spodnjem trgu 1; skupna 
doba odplačila 25 let, obrestna mera TOM+2,50 %; končno odplačilo kredita v letu 2025. Stanje glavnice kredita 
na dan 1. 1. 2019: 5.139,35 EUR. 

 
PP: 422101 – Obresti od dolgoročnih kreditov – Eko sklad  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za plačilo obresti dveh dolgoročnih kreditov, ki sta bila najeta pri EKO skladu RS, in 
sicer: 

- Dolgoročni kredit najet pri EKO Skladu RS, v letu 2004, št. pogodbe. 221029-3/2004, za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja; skupna doba odplačila 15 let, fiksna nominalna obrestna mera 3,95 %; končno 
odplačilo kredita v letu 2019. Stanje glavnice kredita na dan 1. 1. 2019: 7.123,39 EUR. 

- Dolgoročni kredit najet pri EKO Skladu RS, v letu 2005, št. pogodbe. 221032-24/2005, za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja; skupna doba odplačila 15 let, fiksna nominalna obrestna mera 1,50 %; končno 
odplačilo kredita v letu 2020. Stanje glavnice kredita na dan 1. 1. 2019: 64.198,77 EUR. 

 
PP:422102 – Obresti od kratkoročnih kreditov - likvidnostnih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Likvidnostni 
kratkoročni kredit lahko občina najame znotraj proračunskega leta in mora biti do konca proračunskega leta 
odplačan. Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo obresti od tako najetega ali najetih 
kratkoročnih likvidnostnih kreditov, ki bi bili potrebni za nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta. 

 
PP: 422103 – Obresti od dolgoročnega kredita – PBS, l. 2007,  09 2016 prevzem NKBM 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za plačilo obresti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil najet pri 
Poštni banki Slovenije, ki ga je 1. 9. 2016 prevzela NKB Maribor. Kredit je bil najet v letu 2007, št. pogodbe 
1712/07-310, za adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, skupna doba odplačila 15 let, 
obrestna mera 3 mesečni EURIBOR+0,25 %; končno odplačilo kredita v letu 2022. Stanje glavnice kredita na 
dan 1. 1. 2019: 87.339,68 EUR. 

 
PP: 422104 – Obresti od dolgoročnega kredita – pogodba l. 2009 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za plačilo obresti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil najet pri 
Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica, v letu 2009, št. pogodbe. 4000NCS-40193, 
za izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ Lovrenc na Pohorju; skupna doba odplačila 15 let, obrestna 
mera 3 mesečni EURIBOR+0,90%; končno odplačilo kredita v letu 2024. Stanje glavnice kredita na dan 1. 1. 
2019: 235.388,00 EUR. 

 
PP: 422105 – Obresti od dolgoročnega kredita – PBS l. 2014, 09 2016 prevzem NKBM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo obresti za mesec december 2018, ki zapadejo v plačilo v januarju 2019. Kredit 
je bil najet v letu 2014 za obdobje štirih let in je bil dokončno odplačan v letu 2018. Namen najetja kredita je bil 
dokončanje del rekonstrukcije LC Cesta na Kumen. 

 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Opis podprograma 
Podprogram zajema stroške finančnih razmerij (stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, 
nadomestilo za vodenje kredita ipd.). 

 

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. 

Kazalci: poravnane obveznosti. 

 
NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 422300 – Stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kreditov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov nadomestila za vodenje kreditov banki: za najeta kredita pri EKO 
skladu RS in kredit najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo naravnih nesreč, kot so 
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
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nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini in splošno proračunsko 
rezervacijo za nepredvidene naloge. 

Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah in možnost izvrševanja nepredvidenih, toda nujnih nalog. 

 

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

2303 Splošna proračunska rezervacija 

 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
 

Opis glavnega programa 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo 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 povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini. 

Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Po potrebi izkoristiti rezervni sklad za naravne nesreče. 

Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23039001 Rezerva občine: NPU 0004 občinska uprava 
 

23029001 – Rezerva občine 
 

Opis podprograma 
Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo se izloča do 1,5 % 
skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 

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 
Imeti na razpolago rezervni sklad za naravne nesreče v zakonsko dovoljeni višini. 

Cilji: pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah ter po potrebi izkoristiti rezervni sklad za naravne nesreče. 

 

NPU 0004 -  OBČINSKA UPRAVA  
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PP:  423100 - Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z veljavno zakonodajo je lokalna skupnost dolžna oblikovati proračunsko rezervo, ki je namenjena za 
odpravo elementarnih nesreč. Prav tako pa je tudi podlaga za morebitno kandidiranje za prejetje sredstev iz 
državnega proračuna za navedene namene. 

 
 

2303 – Splošna proračunska rezervacija 
 

Opis glavnega programa 
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in 
so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Imeti konstantno na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene 
naloge. 

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. 

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23039001 Splošna proračunska rezervacija: NPU 0004 občinska uprava 
 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 
 

Opis podprograma 
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in 
so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah sredstva splošne 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Imeti konstantno na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene 
naloge. 

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Po potrebi izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo. 

Cilji: Izvršitev nepredvidenih, toda nujnih nalog. 

 

NPU 0004 -  OBČINSKA UPRAVA  
 
PP: 423300 – Tekoča proračunska rezervacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne 
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smejo presegati 2 % prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni 
načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan. 
 
 

C – Račun financiranja 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 

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

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

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

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 
 

Opis glavnega programa 
Glavni program servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. 

Kazalci: poravnane obveznosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: NPU 0004 
občinska uprava; NPU 0005 režijski obrat. 
 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
 

Opis podprograma 
Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnic 
za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

 

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Pravočasno odplačevanje dolgov, ki so bili najeti za izvajanje investicij v občinskem proračunu. 

Cilji: pravočasno poravnavanje obveznosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasno poravnati obveznosti, ki bremenijo tekoče proračunsko leto. 

Kazalci: poravnane obveznosti. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 

PP: 422200 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih stanovanjskih kreditov  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo mesečnih obrokov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je 
bil najet pri Stanovanjskem skladu RS, v letu 2000, št. pog. 07-2000, za izgradnjo stanovanj na Spodnjem trgu 1; 
skupna doba odplačila 25 let, obrestna mera TOM+2,50 %; končno odplačilo kredita v letu 2025. Stanje glavnice 
kredita na dan 1. 1. 2019: 5.139,35 EUR. 

 

PP: 422203 – Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita Javnemu skladu Ribnica, p.4000NCS-40193 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica, v letu 2009, št. pogodbe. 
4000NCS-40193, za izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ Lovrenc na Pohorju; skupna doba odplačila 
15 let, obrestna mera 3 mesečni EURIBOR+0,90%; končno odplačilo kredita v letu 2024. Stanje glavnice kredita 
na dan 1. 1. 2019: 235.388,00 EUR. 

   

PP: 422204 – Glavnica za odplačilo kredita RS, MGRT, JP Srparska pot IV, najet v letu 2016 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
pridobljen pri državnem proračunu kot povratna sredstva za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2016. 
Pogodba je bila sklenjena z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. pog. C2130-16G300355, 
financiran je bil projekt rekonstrukcije javne poti Srparska pot IV, skupna doba odplačila kredita 10 let, kredit se 
odplačuje v dveh polletnih obrokih, kredit je brezobresten, končno odplačilo kredita v letu 2026. Stanje glavnice 
kredita na dan 1. 1. 2019: 55.066,21 EUR. 

 
PP: 422205 –  Glavnica za odplačilo kredita RS, MGRT, LC Cesta na Kumen – 1. del, najet v letu 2016  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
pridobljen pri državnem proračunu kot povratna sredstva za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2016. 
Pogodba je bila sklenjena z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. pog. C2130-16G300191, 
financiran je bil projekt rekonstrukcije LC Cestna na Kumen – 1. del, skupna doba odplačila kredita 10 let, kredit 
se odplačuje v dveh polletnih obrokih, kredit je brezobresten, končno odplačilo kredita v letu 2026. Stanje 
glavnice kredita na dan 1. 1. 2019: 37.439,96 EUR. 

 
PP: 422206 – Glavnica za odplačilo kredita RS, MGRT , LC Lovrenc- Radoljna, najet v letu 2017 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
pridobljen pri državnem proračunu kot povratna sredstva za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2017. 
Pogodba je bila sklenjena z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. pog. C2130-17G300088, 
financiran je bil projekt rekonstrukcije LC Lovrenc – Radoljna (Pot Šercerjeve brigade), skupna doba odplačila 
kredita 10 let, kredit se odplačuje v dveh polletnih obrokih, kredit je brezobresten, končno odplačilo kredita v 
letu 2027. Stanje glavnice kredita na dan 1. 1. 2019: 108.312,00 EUR. 

 
PP: 422502 –  Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita PBS, št.p.1712/07-310, 09 2016 prevzela NKBM 



118 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
najet pri Poštni banki Slovenije, ki ga je 1. 9. 2016 prevzela NKB Maribor. Kredit je bil najet v letu 2007, št. 
pogodbe 1712/07-310, za adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, skupna doba odplačila 15 
let, obrestna mera 3 mesečni EURIBOR+0,25 %; končno odplačilo kredita v letu 2022. Stanje glavnice kredita 
na dan 1. 1. 2019: 87.339,68 EUR. 

 

NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT 
 
PP: 522500 – Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita EKO skladu, p. 221029-3/2004 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
najet pri EKO Skladu RS, v letu 2004, št. pogodbe. 221029-3/2004, za izgradnjo kanalizacijskega omrežja; 
skupna doba odplačila 15 let, fiksna nominalna obrestna mera 3,95 %; končno odplačilo kredita v letu 2019. 
Stanje glavnice kredita na dan 1. 1. 2019: 7.123,39 EUR. 

 
PP: 522501 – Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita EKO skladu, p. 221032-24/2005 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Dolgoročni kredit je bil 
najet pri EKO Skladu RS, v letu 2005, št. pogodbe. 221032-24/2005, za izgradnjo kanalizacijskega omrežja; 
skupna doba odplačila 15 let, fiksna nominalna obrestna mera 1,50 %; končno odplačilo kredita v letu 2020. 
Stanje glavnice kredita na dan 1. 1. 2019: 64.198,77 EUR. 

 

5. OBRAZLOŽITVE NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine 
na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov 
predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena 
dolgoročna komponenta. Namen načrta razvojnih programov je pridobiti ocene o razvoju in dinamiki prihodkov 
in drugih prejemkov zaradi odločanja o odhodkih in drugih izdatkih v prihodnjih letih ter potrebnem 
zadolževanju. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in 
državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih in projektih, po letih, v 
katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in virih financiranja za celovit o 
izvedbo programov in projektov. Prvi del načrta razvojnih programov  zajema investicijske izdatke občine, 
ki zajemajo investicijske odhodke in investicijske transfere. 
Načrt razvojnih programov se prikaže po neposrednih uporabnikih, podprogramih iz Pravilnika o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in projektih ter virih sredstev za njihovo izvedbo. V načrt razvojnih 
programov v občini so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski 
transferi. V načrt razvojnih programov se uvrstijo vsi projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni 
dinamiki in tudi pokriti s predvidenimi viri financiranja (občinski proračun, državni proračun, krediti, donacije, 
sovlaganja zasebnikov, koncesije, ...). V procesu priprave načrta razvojnih programov se najprej upošteva 
projekte in programe, ki so že vključeni v načrt razvojnih programov in šele nato nove projekte in programe, s 
tem da skupen obseg sredstev ne sme presegati obsega sredstev, ki je za te namene na razpolago v prihodnjih 
štirih letih. 

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika 
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih 
programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih 
bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov 
občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument. 

 
Z načrtom razvojnih programov se vsebinsko opredelijo ključni programi prora čunske porabe za 
srednjeročno obdobje. V tem smislu je torej ta dokument proračunskega načrtovanja klju čni dokument 
za opredeljevanje prioritet delovanja občine.  
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Pri odločitvah, katere investicije uvrstiti v načrt razvojnih programov občine, smo se odločali na podlagi sledečih 
dejavnikov: 

* programi, sofinancirani iz evropskih virov, državnega proračuna, namenskih sredstev in s strani občanov, 

* programi, ki so že bili zajeti v proračunu 2018 pa niso bili realizirani,  

* programi, potrjeni s sklepi občinskega sveta (prioritetne naloge),  

 
PREDNOSTNE NALOGE 
* zakonske in pogodbene obveznosti, 
* nadaljevanje že začetih investicij, 
* investicije s sofinanciranjem iz namenskih virov (razpisi) in s strani občanov, 
* investicije, ki se izvajajo v usklajenosti z vzdrževalnimi deli več komunalnih vodov. 
 

Drugi del načrta razvojnih programov  prikazuje podatke o državnih pomočeh (tekoči transferi v obliki 
subvencij iz občinskega proračuna. Na lokalni ravni so državne pomoči odhodki, ki pomenijo korist za 
prejemnika državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so namenjeni 
financiranju ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo 
blaga in storitev (najpogostejše oblike državnih pomoči na ravni občine so subvencije v kmetijstvo, drobno 
gospodarstvo, ipd). Podrobno definicijo državnih pomoči predpisuje Zakon o nadzoru državnih pomoči. V 
skladu z ZNDP je potrebno pomoč priglasiti komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi, ki po posebej 
opredeljenem postopku oceni združljivost državne pomoči z določbami zakona.  

 

 

5.1. Obrazložitev načrta razvojnih programov – investicije 
 
NPU 0001 OBČINSKI SVET 
 
04039001 Druge skupne administrativne službe 
 
OB167-14-0006 STROŠKI SNEMANJA SEJ – NAKUP OPREME 
Namen in cilji 
Načrtovan je manjši dokup dotrajane opreme. 

 
OB167-15-0009 OGLASNI PANOJI 
Namen in cilji 
Plan menjave oglasnih desk. Vsako leto planiramo menjavo dveh oglasnih mest. 

 NPU 0004 OBČINSKA UPRAVA 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
OB167-09-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV – ZDRAVSTVENI 
DOM LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Sredstva so planirana za obnovo prostorov, ki jih je zasedala zobozdravnica pred selitvijo v novo 
zobozdravstveno ambulanto. Načrtovana je izvedba obnove ometov, tal in elektro instalacij. Za vzdrževanje 
prostorov je odgovoren lastnik. Pridobljen je že predračun teh del (4.102€). Planirana je tudi nabava 
rekuperatorja v že pridobljeni predračunski vrednosti (2.927,82).  

 
OB167-12-0006 INVESTICIJA  - ZDRAVSTVENI DOM LOVREN C NA POHORJU, 2. FAZA 
Namen in cilji 
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Sredstva planirana na tej proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo 
investicije dograditve objekta Zdravstvenega doma na naslovu Gornji trg 37 (PZI, projekt notranje opreme, 
potrebni izkazi in elaborati…). Dograjeni prostori bodo namenjeni preselitvi zdravniške ordinacije. Izvedba 
projekta bo načrtovana, ko bo za izvedbo mogoče pridobiti sredstva sofinanciranja.   

Namen projekta je izgradnja prizidka k obstoječi zdravstveni postaji, ureditev zdravstvenih prostorov v pritličju 
ter ločitev stanovanjskega in poslovnega dela zdravstvene postaje. Istočasno se legalizira parkirišče ob objektu. 

 Cilj projekta je preselitev zdravstvene ordinacije v pritličje, s čimer bo omogočen lažji dostop pacientom. 

 

OB167-15-0012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA PROSTORA ČINŽAT 
Namen in cilji 
V letu 2019 planiramo obnovo strehe na bivši pošti Činžat. 

 

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

OB167-09-0003 NAKUP PISATNIŠKEGA POHIŠTVA 
Namen in cilji 
Minimalna sredstva so načrtovana za nakup dodatnih regalov in omar za arhiv in sicer je planiranih 10 omar. 

 

OB167-09-0004 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 
Namen in cilji 
Minimalna sredstva so namenjena za menjavo obstoječe pisarniške opreme  (pisarniški stoli, omare ipd). 
Planirana je večja konferenčna miza in stoli za prostor bivše pošte Činžat. 

 

OB167-09-0005 NAKUP RAČUNALNIKOV 
Namen in cilji 
Zaradi nemotenega delovanja občinske uprave je potrebno skrbeti za redno menjavo in nadgradnjo računalnikov. 
Brezhibno delovanje računalnikov je eden izmed pogojev za 

učinkovito občinsko upravo (v NRP se sredstva iz leta v leto znižujejo). Poizkušamo zadržati ciklus menjav na 
pet let Sedaj že prihajamo na 6 letno menjavo. 

Za leto 2019 planiramo 4 računalnike in sicer močnejši računalnik v Prireditvenem centru, zaradi video nadzora. 
Menjava računalnika v režijskem obratu, in 2x v finančni službi. 

 

OB167-09-0006 NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEV ANJE 
Namen in cilji 
Prav tako kot računalniki, so tudi tiskalniki neobhodno potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave. 
Amortizacijska doba tiskalnikov je 4 leta, zato za vsako leto načrtujemo menjavo vsaj dveh tiskalnikov. 

 

OB167-09-0008 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana za potrebne posodobitve telekomunikacijske opreme. Planiramo nakup za brezžično 
povezavo WI-FI v sejni sobi občine (poročna dvorana). 
 

OB167-09-0009 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana za nakup licenčne programske opreme ob nakupu novih računalnikov, predvsem pri 
starejših računalnikih, kjer se menjava Office, pogodbenih obveznosti za programe, ki jih uporablja uprava 
občine in za nakup PDF A. 

 

OB167-15-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNE STAVBE SPODNJI TRG 8 
Namen in cilji 
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Za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov na Spodnjem trgu 8 so načrtovana sredstva za pleskanje 
prostorov. 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

OB167-09-0011 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME-PORABA POŽARNE TAKSE 
Namen in cilji 
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Odbor 
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada vsako leto razdeli sredstva požarne takse lokalnim skupnostim. Ta 
sredstva predstavljajo transfer, ki ga Občina Lovrenc na Pohorju vsako leto nameni za financiranje opreme za 
Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju. Namen investicije je opremiti člane PGD Lovrenc na Pohorju 
za njihovo izvajanje javne službe varstva pred požarom, cilj je zagotoviti uspešno varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. V letu 2019 in 2020 ter naslednja leta se bodo iz naslova porabe požarne takse nabavile 
zaščitne obleke in čelade. 

 

OB167-09-0012 OSEBNA OPREMA GASILCEV 
 Namen in cilji 
V letu 2019 in naslednjih letih načrtujemo financiranje nabave osebne opreme gasilcev za PGD Lovrenc na 
Pohorju. Ukrep je v skladu s smernicami Ministrstva za obrambo, ki določajo delež sofinanciranja lokalnih 
skupnosti glede na kategorizacijo osrednje gasilske enote v lokalni skupnosti. Namen nabave opreme je 
učinkovito ukrepanje v primeru naravne oziroma druge  nesreče. Cilj nabave opreme je opremljanje članov PGD 
s potrebno opremo, zagotavljanje čim boljših pogojev za njihovo prostovoljno delo. V letih 2019 in 2020 se bo 
po predlogu PGD Lovrenc na Pohorju nabavilo predvsem zaščitne obleke in čelade. 

 

OB167-14-0011 NAKUP GASILSKEGA VOZILA  
Namen in cilji 
V letih 2019 in 2020 načrtujemo sofinanciranje nabave gasilske cisterne za gozdne požare. Vozilo je opremljeno 
tako, da oprema omogoča učinkovito reševanje ob vseh naravnih in drugih nesrečah. Ukrep je v skladu s 
smernicami Ministrstva za obrambo, ki določajo delež sofinanciranja lokalnih skupnosti glede na kategorizacijo 
osrednje gasilske enote v lokalni skupnosti. Namen nabave vozila je učinkovito ukrepanje v primeru naravne 
oziroma druge  nesreče. Cilj nabave vozila je zagotavljanje čim boljših pogojev za njihovo prostovoljno delo in 
še bolj učinkovito delo. V letu 2019 se bo izvedel razpis ter nabavilo podvozje, v letu 2020 pa nadgradnja vozila 
z vso dodatno opremo. 

  

OB167-19-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKEGA DOMA PGD LOVRNC NA 
POHORJU 
Namen in cilji 
Namen investicijskega vzdrževanja gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju je zagotavljati primerne prostore 
gasilcem za njihovo nemoteno delovanje. Zaradi dotrajanosti strehe gasilskega doma, v letu 2019 načrtujemo 
sofinanciranje obnove strehe gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju.  

Cilj investicijskega vzdrževanja gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju je vzdrževati in opremiti gasilski 
dom tako, da omogočimo gasilcem učinkovito in nemoteno delo. 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
OB167-19-0002 PROJEKT UREDITVE ŠPORTNIH POVRŠIN 
Namen in cilji 
Pri Osnovni šoli se bodo uredile zunanje športne površine za namen izvajanja prosto časovnih dejavnosti za 
otroke in izvajanje fitnesa na prostem, pri čemer gre tudi za nabavo primernih igral, opreme za fitnes in 
namestitev zaščitne ograje okoli igrišča. Projekt bo izveden s pomočjo sredstev iz naslova LAS Drava. 

 
OB167-19-0003 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OB MOČIJ – OBNOVA VASI – 
OBJEKTOV SKUPNEGA POMENA 
Namen in cilji 
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Sredstva so načrtovana za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in obnov objektov v lasti društev, 
ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva in katerih sedež je na območju občine Lovrenc na 
Pohorju.  

 
OB167-19-0009 PROJEKT LOVRENŠKA UČNA POT  
Namen in cilji 
Gre za obnavljanje že obstoječih učnih poti (Fala nad HE Fala in Čebelarka učna pot). V načrtovanju je tudi 
nova učna pot v okolici Lovrenca (trasa še ni dorečena), ki bo namenjena tudi učencem OŠ Lovrenca na Pohorju 
za izvajanje učnih vsebin na terenu. Poti bodo urejali prostovoljci in Zavod za gozdove. Projekti bodo izvedeni s 
pomočjo sredstev prejetih iz naslova LAS Drava. 

 
12079001 Oskrba s toplotno energijo 
 
OB167-18-0002 DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO 
Namen in cilji 
V kolikor se bo v tem letu ponovno nakazala možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa 
za sofinanciranje izgradnje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v višini 55% upravičenih stroškov 
(V razpisu JR DO OVE 2017 je bila višina subvencije odvisna od velikosti zasebnega partnerja, ki bi investicijo 
izvajal. Tako je bila za mikro in mala podjetja predvidena subvencija v višini 55%, za srednje velika podjetja 
45% in za velika podjetja 35%.), predvidevamo sredstva za nadaljnji postopek. 

Postopek JZP 

Izvedba projekta preko javno-zasebnega partnerstva zahteva naslednje korake: 

• Priprava DIIP (Dokumenta identifikacije investicijskega projekta), 

• Sprejem akta o JZP, 

• Priprava in izvedba javnega naročila, javnega razpisa,… ter s tem izbira zasebnega partnerja, 

• Sklenitev pogodbe o JZP, 

• Izvedba projekta. 

• Cilj  projekta je  
- omogočanje dod.energet.prihrankov, 
- spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, 
-zmanjševanje emisij iz kuril. naprav, 
-proizvodnja lesne biomase v lokalnem okolju. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

OB167-09-0017 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU –JP POD BREGOM; 268 m 
Namen in cilji 
Občinska cesta Pod Bregom je ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še bilo makadamsko. V ulici je zgrajena 
fekalna ter meteorna kanalizacija. Projekt rekonstrukcije je bil v letu 2018 zaključen – izvedena je bila asfaltna 
preplastitev in urejena cestna razsvetljava. Izvajalec ni predložil končne situacije; ni bila izvršena primopredaja 
objekta; skladno z gradbeno pogodbo je občina zadržala 10 % pogodbene vrednosti vse do predložitve bančne 
garancije za odpravo napak v garancijski dobi; navedena sredstva so načrtovana na tej proračunski postavki. 

Cilj projekta je tudi finančno zaključiti izvedbo rekonstrukcije te JP. 

 

OB167-11-0007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI  – IZVEN NASELJA 
Namen in cilji 
V letu 2019 sicer ne načrtujemo investicijskega vzdrževanja (IV), v 2020 in 2021 načrtujemo IV dela , ki bodo 
po vsebini prioritetno izvedena za stabilizacijo cest. 

Cilj projekta je izvedba tistih IV del, ki zagotavljajo nadaljnjo nemoteno in varno uporabo JP izven naselja. 
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OB167-11-0008 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CESTNE INFRASTRUKTURE – V NASELJU 
Namen in cilji 
Načrtovana je obnova hitrostnih ovir v Šolski ulici, v letu 2021 pa sanacija mostu v ulici Delavska pot I- 

Cilj projekta je izvedba tistih IV del, ki zagotavljajo izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

 
OB167-11-0016 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU-ČEBELARSKA POT 133 M 
Namen in cilji 
Občinska cesta Čebelarska pot  je še ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še vedno makadamsko. V ulici je že 
zgrajena fekalna ter meteorna kanalizacija, v večjem delu so stavbna zemljišča v ulici že pozidana. Sočasno bo v 
celotni ulici urejena cestna razsvetljava. 

Cilj projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 133 m ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

 

OB167-11-0018 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA-JP ČINŽAT-ZG. RUTA- 
PUŠNIK, 2. FAZA 
Namen in cilji 
Občinska cesta je edina dostopna pot do Zgornje Rute, nanjo se navezujeta tudi dve GC (v 1. Fazi) ter  
nekategorizirane ceste. Po izvedbi del, ki so vezana na izgradnjo novega vodovodnega omrežja, načrtujemo 
rekonstrukcijska dela, ki bodo zajemala ureditev/asfaltiranje vozišča ter ureditev objektov odvodnjavanja. 2. faza 
v naravi predstavlja odsek od domačije Korman do domačije Matec oz. do začetka asfaltnega dela ceste pri tej 
domačiji. 

Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste v dolžini cca 700 m ter s tem 
izboljšati cestno povezavo tega predela občine do državnega cestnega omrežja in posledično do občinskega 
središča. Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja 
se bodo znižali, dana pa bo tudi večja možnost in boljši pogoji za razvoj turističnih dejavnosti na tem območju, 
kakor tudi za druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

 

OB167-12-0007 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA-SLEPNICA-SADONIK,  1. 
FAZA 
Namen in cilji 
Občinska cesta je makadamska in zaradi njenega poteka (v prvem delu strmina) predstavlja redno vzdrževanje 
vsako leto precejšen strošek. V 1. fazi načrtujemo asfaltiranje najbolj perečega odseka, s čimer bo zagotovljeno 
boljše odvodnjavanje ceste ter večja varnost udeležencev v prometu. 

Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste v dolžini cca 500 m ter s tem 
izboljšati cestno povezavo tega predela občine do občinskega središča. Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo 
povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja se bodo znižali. 

 

OB167-12-0009 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA-GOMILA 
Namen in cilji 
Občinska cesta je makadamska Načrtujemo najprej izdelavo PZI  za asfaltiranje ceste, ter nato samo izvedbo del, 
s čimer bo zagotovljeno boljše odvodnjavanje ceste ter večja varnost udeležencev v prometu. 

Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste v dolžini cca 307 m ter s tem 
izboljšati cestno povezavo tega predela občine do občinskega središča. Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo 
povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja se bodo znižali 

 

OB167-12-0011 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI V NASELJU (Z JR)-CESTA VSTAJE I 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 683 m je sicer asfaltirana, vendar je zgornji ustroj ceste načet že do te mere, da je zaradi 
varnosti prometa na njej potrebno pristopiti k rekonstrukciji ceste, vključno s cestno razsvetljavo ter pločniki. V 
letu 2019 načrtujemo uskladitev  PZI dokumentacije ter izvedbo del. 

Cilj projekta je kvalitetno urediti cestišče ter dodatno izboljšati stanje ter prometno varnost na cesti, ki sicer 
predstavlja povezavo trškega naselja z delom naselja ob Radoljni ter zaledjem. 
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OB167-13-0007 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE ČINŽAT – FIŠER ŽAGA-KO ČA NA 
ŠUMIKU 
Namen in cilji 
Občinska cesta je dostopna pot do Klopnega vrha in dalje do Rogle. Nanjo se navezujejo druge občine ter 
gozdne ceste. Cesta je v delu že asfaltirana, vendar v takšnem stanju, da je rekonstrukcija potrebna tudi v tem 
delu. V območju, kjer je cesta makadamska, je zaradi neurij pogosto poškodovana do te mere, da je občasno 
neprevozna.. Po cesti poteka tudi težki promet (prevoz hlodovine), je pa eden osnovnih deležnikov pri razvoju 
turizma na tem delu občine. Rekonstrukcijo načrtujemo v več fazah, prva faza bo predstavljala rekonstrukcijo že 
asfaltiranega dela (v tem delu vključno s cestno razsvetljavo ter pločnikom) ter makadama do stacionaže km 
1+200m. Celotna prva faza je bila predmet PZI projekta. V letu 2019 so načrtovana sredstva za preprojektiranje 
trase ceste v delu, kjer  z lastniki zemljišč ni bil dosežen dogovor o mikrolokaciji poteka trase ceste. 

Cilj projekta je izdelava dokumentacije za asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja in stabilizacije  
ceste ter s tem izboljšati cestno povezavo tega predela občine do državnega cestnega omrežja in posledično do 
občinskega središča.  

 
OB167-13-0008 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA- JP SLEPNICA – HOJNIK 
KAPELA, 3. FAZA 
Namen in cilji 
V tem delu (od Ropiča do Hožiča) je cesta makadamska, redno vzdrževanje vsako leto predstavlja precejšen 
strošek. Z rekonstrukcijo bo zagotovljeno boljše odvodnjavanje ceste ter večja varnost udeležencev v prometu. V 
letu 2020 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2021 pa realizacijo projekta. 

Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste ter s tem izboljšati cestno povezavo 
tega predela občine do občinskega središča. Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi varnost 
udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja se bodo znižali, dana pa bo tudi večja možnost in boljši pogoji za 
razvoj turističnih dejavnosti na tem območju, kakor tudi za druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

 

OB167-14-0001 REKONSTRUKCIJA LC SLEPNICA –HOJNIK KA PELA 1. FAZA –ODPRAVA 
NAPAK 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini cca 1200 m je sicer asfaltirana, vendar je zgornji ustroj ceste načet že do te mere, da je 
zaradi varnosti prometa na njej potrebno pristopiti k rekonstrukciji ceste. Na cesti je promet omejen na 4 t , kar 
pomeni, da po njej ni možno odvijanje težjega prometa (prevoz komunalnih vozil, izvoz lesa).  

Cilj projekta je kvalitetno urediti cestišče ter dodatno izboljšati stanje ter prometno varnost na cesti, ki sicer 
predstavlja povezavo naselij Rdeči breg, Recenjak ter Lovrenc na Pohorju. 

 
OB167-14-0007 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA V SEPTEMBRU 2014 – PLAZ JODLOV KLANEC 
Namen in cilji 
Dela so izvedena in objekt prevzet. Skladno z gradbeno pogodbo je občina zadržala 10 % pogodbene vrednosti 
vse do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi; navedena sredstva so načrtovana na tej 
proračunski postavki. 

Cilj projekta je tudi finančno zaključiti izvedbo rekonstrukcije te JP. 

 
OB167-15-0010 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU – CVETLIČNA UL.,193M 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 193 m je še ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še vedno makadamsko. V ulici je že 
zgrajena fekalna kanalizacija, v večjem delu so stavbna zemljišča v ulici že pozidana. Izvedena bo tudi cestna 
razsvetljava. V letu 2019 načrtujemo potrebno dokumentacijo, v letu 2021 pa izvedbo del. 

Cilj projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 193 m ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

 

OB167-15-0011 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CESTNE INFRASTRUKTURE (MOSTOV) IZVEN 
NASELJA 
Namen in cilji 
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V letu 2019 načrtujemo sanacijo mostov čez Slepnico (Vuhred) ter mostu čez Radoljno v Puščavi (pri cerkvi), za 
kar bomo novelirali izdelani projekt  V letu 2020 načrtujemo sanacijo mostu na JP Vila-Podhank ter v letu 2021 
sanacijo mostu čez Slepnico (pri Porgerju). Načrtovana sredstva zajemajo tudi izdelavo potrebne dokumentacije. 

Cilj projekta je izvedba tistih IV del, ki zagotavljajo varnost udeležencev v prometu. 

 
OB167-15-0013 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU - CESTA VSTAJE II 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 229 m je še ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še vedno makadamsko. V ulici je že 
zgrajena fekalna kanalizacija, v večjem delu so stavbna zemljišča v ulici že pozidana. Sočasno bo v celotni ulici 
urejena cestna razsvetljava. V letu 2020 načrtujemo izdelavo potrebne dokumentacije, v letu 2021 pa izvedbo 
del. 

Cilj projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 229 m ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

 
OB167-16-0006 REKONSTRUKCIJA LC IZVEN NASELJA – LC ČINŽAT – FIŠER ŽAGA- KO ČA NA 
ŠUMIKU 
Namen in cilji 
Občinska cesta je dostopna pot do Klopnega vrha in dalje do Rogle. Nanjo se navezujejo druge občine ter 
gozdne ceste. Cesta je v delu že asfaltirana, vendar v takšnem stanju, da je rekonstrukcija potrebna tudi v tem 
delu. V območju, kjer je cesta makadamska, je zaradi neurij pogosto poškodovana do te mere, da je občasno 
neprevozna.. Po cesti poteka tudi težki promet (prevoz hlodovine), je pa eden osnovnih deležnikov pri razvoju 
turizma na tem delu občine. Rekonstrukcijo načrtujemo v več fazah, prva faza bo predstavljala rekonstrukcijo že 
asfaltiranega dela (v tem delu vključno s cestno razsvetljavo ter pločnikom) ter makadama do stacionaže km 
1+200m. Celotna prva faza bo predmet PZI projekta, vendar bo tudi ta faza zaradi ocenjene višine stroškov s 
strani projektanta za izvedbo del razdeljena na več (pod)faz po naslednjih letih. 

Cilj: Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja se 
bodo znižali, dana pa bo tudi večja možnost in boljši pogoji za razvoj turističnih dejavnosti na tem območju, 
kakor tudi za druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

 

OB167-16-0012 REKONSTRUKCIJA LC LOVRENC – RADOLJNA (POT ŠERCERJEVE BRIGADE) 
Namen in cilji 
Izvajalec se pri izvedbi projekta ni držal terminskega plana izvedbe del, kljub opozorilom naročnika in 
nadzornika, zato se je naročnik odločil in izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen. Ker razgovori o uveljavitvi 
pogodbene kazni in znižanju obveznosti nastale s končno situacijo, še niso zaključeni, so na postavki načrtovana 
sredstva v višini zadržanih sredstev oziroma zahteve za plačilo pogodbene kazni.  

Cilj: končanje projekta skladno s pogodbenimi določili. 

 

OB167-18-0003 ODPRAVA POSLEDIC VETROLOMA V DEC. 2017 NA CESTNI INFRASTRUKTURI 
Namen in cilji 
Načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo del na poškodovani cestni infrastrukturi (1. in 2. 
prioriteta iz popisa škode – LC Slepnica-letališče-Štancer, LC Cesta na Kumen-Pintar rida). Ko bo izdelan 
projekt in znana višina sofinanciranja s strani MOP, bomo ustrezno korigirali vrednosti (na prihodkovni ter 
odhodkovni strani). 

Cilj: sanacija poškodovane infrastrukture ter večja varnost udeležencev v prometu. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
 
OB167-13-0010 OZNAČITEV ULIC, SPOMINSKIH OBELEŽIJ IN POMEMBNIH OBJEKTO V V 
OBČINI 
Namen in cilji 
Načrtovana je označitev ulic (fazno najprej v že urejenih ulicah). 
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Cilj projekta je izvedba označitve ulic, kar pomeni tudi doprinos k večji urejenosti  kraja, in ne na zadnje k lažji 
orientaciji v kraju. 

 

OB167-19-0005 INVESTICIJE – AVTOBUSNE NADSTREŠNICE 
Namen in cilji  
Načrtovani sta 2 avtobusni nadstrešnici na AP v Logah. 

Cilj: večja varnost potnikov na AP 

 

13029004 Cestna razsvetljava 
 
OB167-11-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSV ETLJAVE 
Namen in cilji 
Pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja razsvetljave sledimo določbi 7. odstavka 28. člena Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Tako bomo na lokalnih cestah, javnih poteh v letu 2020, 2021, 
2022 in po tem letu zamenjali stare svetilke in ali namestili nove, ki jih po omenjeni uredbi ne smemo več 
uporabljati (Gaj, Žagarska pot, Šolska ulica, Delavska pot, del naselja Kumen). Izvedba cestne razsvetljave se 
načrtuje sočasno z obnovo cest (Činžat – Fišer žaga, Cesta vstaje, Čebelarska pot, Cvetlična pot in druge ceste). 
Namen teh investicij je prihranek pri porabi električne energije. Cilj investicije je večja preglednost cestišč, večja 
varnost ljudi in premoženja.  

 

OB167-12-0010 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSV ETLJAVE OB REKONSTRUKCIJI 
REGIONALNE CESTE – MARIBORSKA CESTA 
 Namen in cilji 
Namen investicije je zagotoviti večjo varnost za ljudi in njihovo premoženje ter boljšo preglednost cestišča. 
Izgradnjo javne razsvetljave načrtujemo v letih 2020 in 2021, ob rekonstrukciji regionalne ceste oziroma izvedbi 
meteornega kanala in vodovoda ob Mariborski cesti do prečrpalne postaje Lovrenc. Cilj investicije je prihranek 
električne energije, preglednost cestišča, varnost ljudi in njihovega premoženja. 

 

OB167-14-0016 INVESTICIJA V CESTNO RAZSVETLJAVO – OB LOKALNI CESTI LOVRENC NA 
POH. – LEHEN URAN 
Namen in cilji 
Namen investicije je zagotoviti večjo varnost za ljudi in njihovo premoženje ter boljšo preglednost cestišča. 
Izgradnjo cestne razsvetljave načrtujemo v letih 2021, 2022 sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja za 
zaselke hiš ob Slepnici. Cilj investicije je preglednost cestišča, varnost premoženja in ljudi. 

 

OB167-19-0006 INVESTICIJE V CESTNO RAZSVETLJAVO –NAKUP IN POSTAVITEV SOLARNIH 
SVETILK 
Namen in cilji 
Namen solarne cestne razsvetljave je povzročanje minimalnega svetlobnega onesnaženja ter zagotavljanje cestne 
varnosti udeležencem v cestnem prometu, kjer ni izgrajena cestna razsvetljava. Solarna cestna razsvetljava ima 
dolgo in zanesljivo življenjsko dobo. Primerna je za razsvetljavo zasebnih, poslovnih in občinskih površin, pri 
čemer se izognemo stroškov izkopavanja, polaganja električnih vodnikov in priklopa na javno omrežje. Solarna 
ulična svetilka je zanesljiv vir svetlobe z dolgo življenjsko dobo. Cilj namestitve solarnih svetilk je namestitev 
svetilk, na nevarnih cestnih odsekih, kjer ni javne razsvetljave. V letu 2019 se bodo namestili 2 solarni cestni 
svetilki na najbolj nevarnih cestnih odsekih kjer ni javne razsvetljave na Činžatu.  

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
OB167-17-0007 REKONSTRUKCIJA CESTE R3-701/1270 RUTA – LOVRENC – PESEK Z 
IZGRADNJO PLO ČNIKOV, CESTNE RAZSVETLJAVE, METEORNE KANALIZACIJE 
Namen in cilji 
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Načrtovana sredstva predstavljajo sredstva, ki se po sklenjenem sporazumu nanašajo na delež občine po 
sporazumu in se nanašajo na aktivnosti za pridobitev zemljišč ter gradbena dela (odvodnjavanje, pločnik, 
kamnite zložbe, meteorna kanalizacija- sofinancerski delež  občine 32,92%; avtobusnih postajališč in parkirišča 
– sofinancerski delež  občine 100%, gradbeni nadzor) 

Cilj projekta je celovita ureditev državne ceste skozi naselje Lovrenc na Pohorju s pripadajočimi ureditvami 
pločnika, cestne razsvetljave, odvodnjavanja, meteorne kanalizacije. 
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

OB167-13-0002 SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA TURIZMA V OBČINI 
Namen in cilji 
Leto 2020 do 2021: 

• Kolesarski park za otroke in mladino z namenom izgradnje motoričnih sposobnosti in kolesarskih 
spretnosti pri aktivni populaciji. 

S pomočjo kolesarskega društva bi želeli izgraditi manjši kolesarski park v občini Lovrenc na Pohorju (priložena 
slika je simbolična). Za ta projekt je potrebno zemljišče (nakup), izdelan projekt in finančna konstrukcija. 
Mislimo, da je kolesarski turizem vedno bolj v ospredju, je tudi ekološki turizem in vedno bolj zanimiv za 
različne populacije ljudi.  

 

 

Leto 2020: 
• Kamping - ureditev zemljišča.  

Ureditev zemljišča za kampiranje. 

OB167-16-0007 SREDSTVA ZA DELOVANJE TURISTIČNO INFORMATIVNE PISARNE 
Namen in cilji 
Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne so namenjena za nakup tiskalnika (osnova predračun).  

 
OB167-19-0007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TURISTI ČNIH ZNAMENITOSTI –PAJŠTVA 
Namen in cilji 
Načrtovana sredstva so namenjena za sanacijo tal v sušilnici sadja- pajštvi, po predračunu za boljši izgled in 
varne oglede le-te. 

 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

OB167-10-0005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZBIRNEGA CE NTRA LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Namen in cilj so dela v ZC Lovrenc na Pohorju. Sredstva bomo namenili za obnovo ograje, vrat, kontejnerjev za 
odpadke in nakup razne opreme. Cilj investicije je urejen Zbirni center Lovrenc na Pohorju. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
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OB167-09-0042 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE METEORNE KA NALIZACIJE 
Namen in cilji 
Načrtovana je ureditev meteorne kanalizacije ob LC Lovrenc-Slepnica (ob parkirišču VŠD) do ulice Gaberca, 
kjer se zbrana voda s parkirišča in zaledja vodi na sicer obdelano kmetijsko zemljišče, s čimer nastaja škoda na 
tem zemljišču. 

 Cilj investicije je zagotoviti možnost odvajanja vode z občinske ceste ter parkirišča in s tem izboljšati stanje 
občinske ceste, ter preprečevanje škode na kmetijskem zemljišču, istočasno pa je dana tudi možnost širitve 
občinske ceste (sedaj odprt cestni jarek, v katerega bi položili cevi in nad cevmi uredili povozno bankino).  

 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

OB167-09-0043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 
Namen in cilji 
Načrtovana so posamezna investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih oz. objektih, kjer se ta stanovanja 
nahajajo. V kolikor je na objektu več solastnikov, pokrivamo strošek investicijskega vzdrževanja skupnih delov 
in naprav le v deležu solastništva Občine Lovrenc na Pohorju. 

V 2019 je med drugim načrtovana obnova strehe na objektu Ob Radoljni 71, v 2020 pa ev. obnova balkona na 
istem objektu ter obnova strehe Gornji trg 32. 

Cilj investicijskega vzdrževanja je zagotavljanje primernih stanovanjskih pogojev za naše najemnike stanovanj 
ter ustrezno vzdrževanje skupnih delov in naprav objektov kot celote. 
 
OB167-19-0008 NAKUP STANOVANJA 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana v višini 25.000,00 EUR za nakup enega stanovanja. Osnova za načrtovanje odhodkov je 
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019. 

 

16069002 Nakup zemljišč 
 
OB167-11-0009 NAKUP ZEMLJIŠČ 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana v višini 20.000,00 EUR v letu 2019. Osnova za načrtovanje nakupov zemljišč je načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019.  

 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 

OB167-09-0045 – SOFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV JZZ A. DROLCA MARIBOR 
Namen in cilji 
Občina Lovrenc na Pohorju je, kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca,  je v letu 2018 
zagotavljala investicijski vložek za izvedbo projekta rekonstrukcije dela pritličja ZDMB v Sodni ulici 13 za 
ambulantne prostore Okulistike. Po razdelilniku občin soustanoviteljic zagotavljamo 1,76 % celotne vrednosti 
investicije. V letu 2018 je bil plačan delež za okulistiko 1.149,31€.Od te investicije je zaradi izbire ugodnega 
izvajalca ostal neporabljen delež, ki za občino Lovrenc na Pohorju znese 3.207,69 EUR (prenos iz leta 2018 v 
2019). Planirana je tudi nova investicija Rekonstrukcija prostorov v kletni etaži za radiologijo - za dejavnost CT   
v ocenjeni višini 4.619,45€. Dogovori z zdravstvenim domom še potekajo. 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 
OB167-14-0012 OBNOVA CERKVE SVETE RADEGUNDE 
Namen in cilji 
Načrtovana so sredstva za nadaljevanje obnove cerkve. V letu 2019 so planirana restavratorsko konservatorska 
dela v vhodni lopi, in sicer stebri, vhodni portal in tlaki. Obnova bo potekala v sodelovanju z Zavodom za 
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varstvo kulturne dediščine in pripravljenim konservatorskim programom, ter že pridobljenim predračunom za 
izvedbo del. 

 
OB167-17-0012 SPOMINSKI PARK – TRŠKO JEDRO 
Namen in cilji 
Načrtovana sredstva so namenjena posodobitvi oziroma širitvi krožišča okrog cerkve sv. Križa ter istočasni 
ureditvi prostora pod šolskim parkom kjer bodo nameščena spominska obeležja.  

Načrtovani projekt je uvrščen v leto 2022, ko načrtujemo pridobitev sofinancerskih sredstev iz naslova nove 
finančne perspektive 2021/2027. Potrebno je pridobiti dokumente, preveriti ustreznost virov informacij, 
realizirali v letu 2022. 

 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 

OB167-15-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV ENOTE MARIBORSKE 
KNJIŽNICE V LOVRENCU NA POHORJU 
Namen in cilji 
Vsako leto se planira del sredstev za inv. vzdrževanje Mariborske Knjižnice enote Lovrenc na Pohorju. V letu 
2019 je planirano popravilo in servis žaluzij - podjetje Soltec. 

 

OB167-15-0002 NAKUP OPREME ZA MB KNJIŽNICO, ENOTA L OVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
V letu 2019 sredstva niso načrtovana. 

 

OB167-17-0002 KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU – UNOVČITEV GARANCIJE ZA ODPRAVO 
NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
Namen in cilji 
Zaradi neodzivnosti izvajalcev pogodbenih del pri odpravljanju oz. sanaciji zabeleženih napak in pomanjkljivosti 
je občina Lovrenc na Pohorju vnovčila instrument zavarovanj predloženih v ta namen, in sicer menice Nival-
Invest d.o.o. (znesek dejanske unovčitve znaša 22.669,81 EUR). unovčitev se nanaša na izvedbo del 
»Rekonstrukcije knjižnice Lovrenc na Pohorju – ureditev e-točke in prostora za prostočasne dejavnosti lokalnega 
prebivalstva«. Nival-Invest d.o.o je zoper unovčitev vložilo tožbo, saj se v celoti ne strinja z razlogi in vzroki za 
nastale poškodbe na objektu. Po pozivu sodišča sta občina Lovrenc na Pohorju in Nival-Invest d.o.o podali 
soglasje k postopku mediacije zato je bil sodni postopek prekinjen za obdobje treh mesecev. Datuma predvidene 
mediacije še ni. Obe stranki se nagibata k mirni rešitvi nastale situacije. 

 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 

OB167-09-0047  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNEGA  DOMA JOŽEFA PETRUNA 
LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Letno so sredstva namenjena za vzdrževanje za prostore Kulturnega doma. V letu 2019 so sredstva namenjena za 
nabavo in namestitev ogrodja okoli klim zaradi večje varnosti. 

 

OB167-09-0048 NAKUP OPREME ZA KULTURNI DOM JOŽEFA P ETRUNA LOVRENC NA 
POHORJU 
Namen in cilji 
Letno so sredstva namenjena za nabavo opreme v KD. V letu 2019 so planirana sredstva namenjena za nakup 
projektorja (3.610 €) in prenosnega računalnika. Ocenjena vrednost projektorja znaša 3.610 € in prenosnega 
računalnika 500 €. 

 
OB167-09-0049  NAKUP OPREME ZA PRIREDITVENI CENTER 
Namen in cilji 
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Sredstva so namenjena nabavi opreme, ki jo potrebujemo za izvajanje dejavnosti Prireditvenega centra. V letu 
2019 načrtujemo nakup nove oglasne deske.  

 

OB167-09-0050  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIREDITVE NEGA CENTRA 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi prostorov Prireditvenega centra v skladu s 
potrebami investicijsko-vzdrževalnih del. V letu 2019 bomo zaradi zamakanja na delu strehe zamenjali del 
kritine. 

 

OB167-15-0004 IZGRADNJA, UREDITEV PROSTOROV ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V 
KD J.PETRUN – VRIS V KATASTER STAVB, TABLA ZA OZNA ČITEV 
Namen in cilji 
Za izvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je potrebno izdelati strokovne podlage ali elaborat 
vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga bo izdelalo geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava dokumentacija je 
načrtovana v letu 2020. Tabla za označitev je realizirana. 

 
OB167-17-0003 INVESTICIJA KULTURNI DOM LOVRENC NA P OHORJU – UNOVČITEV BAN ČNE 
GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
Namen in cilji 
Zaradi neodzivnosti izvajalcev pogodbenih del pri odpravljanju oz. sanaciji zabeleženih napak in 
pomanjkljivosti, se načrtuje unovčitev instrumentov zavarovanj predloženih v ta namen v letu 2019. 
 

OB167-18-0001 PREMIČNI ODER 
Namen in cilji 
Načrtovana so sredstva za nakup premičnega odra za namen organiziranja prireditev na prostem. Oder je 
sestavljen iz različnih modulov, ki se lahko prilagajajo po višini, dolžini, širini, odvisno od vrste prireditve in 
potreb po velikosti odra. Projekt bo izveden s pomočjo sredstev iz naslova LAS Drava. 

 
18059001 Programi športa 
 

OB167-17-0004 OPREMA ZA VISOKO PLEZALNO STENO 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena plačilu že nabavljene in montirane opreme za visoko plezalno steno (oprimki, vertikalna 
zaščita, plezalni pas…). 

1902901 Vrtci 
 
OB167-15-0005 NAKUP OPREME ZA VRTEC V LOVRENCU NA POHORJU 
Namen in cilji 
Oprema za vrtec se načrtuje v skladu s finančnim planom. Za leto 2019 so načrtovana sredstva v minimalnem 
obsegu. 

 

OB167-15-0006 NOVOGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA 6 ODDELČNEGA VRTCA V LOVRENCU 
NA POHORJU – VRIS ZGRADBE V KATASTER STAVB, POSTAVI TEV TABLE ZA OZNA ČITEV 
Namen in cilji 
Za izvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je potrebno izdelati strokovne podlage ali elaborat 
vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava dokumentacija je 
načrtovana v letu 2019. Tabla za označitev je realizirana. 

 
OB167-17-0006 ODPRAVA NAPAK NA 6 ODDELČNEM VRTCU PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU – 
SREDSTVA UNOVČENE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
Namen in cilji 
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Zaradi neodzivnosti izvajalcev pogodbenih del pri odpravljanju oz. sanaciji zabeleženih napak in 
pomanjkljivosti, se načrtuje unovčitev instrumentov zavarovanj predloženih v ta namen v letu 2019. 

 

19039001 Osnovno šolstvo 
 
OB167-09-0054 INVESTICIJSKO VZDRŽEVNAJE OŠ LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno šolstvo je zakonska obveznost 
lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. S 
predvidenimi investicijskimi sredstvi (investicijskimi transferi) v proračunu bomo pokrili najnujnejše potrebe po 
investicijskem vzdrževanju, ki jih je potrebno izvesti zaradi varnosti otrok in zaposlenih ter najnujnejše potrebe 
po opremi. Investicijsko vzdrževanje poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z osnovno 
šolo in na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. 
Predlog je sestavljen po finančnem načrtu OŠ za leto 2019 in se planirajo sredstva za ureditev ograje okoli 
igrišča in servisno-periodični pregled opreme v VŠD.  

 
OB167-09-0055 NAKUP OPREME ZA OŠ LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Planiranje sredstev po finančnem načrtu šole - razpis MIZŠ in Arnes prijava na razpis MIZŠ  in Arnesa- 5 letni 
projekt, skupna vrednost je 15.000. Dolgovi iz leta 2018 5.487,19€- zahtevki za opremo. Dobimo še račun za 
delo 2.407 € skupno je 7.895,10 €. Nova kosilnica je še 2.106 €. 

 
OB167-14-0010 ODPRAVA NAPAK NA VEČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI (IZ SREDSTEV 
BANČNE GARANCIJE) 
Namen in cilji 
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 za sanacijo nadaljnjih napak iz naslova bančne garancije. 

 

20049003 – Socialno varstvo starih 
 
OB167-17-0014 MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE LOVRENŠKA LIVADA 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana za pridobitev potrebne projektne dokumentacije Medgeneracijskega središča Lovrenc na 
Pohorju – Lovrenška livada. Izvedba projekta je odvisna od nadaljnjih dogovorov med domom Danice Vogrinec 
in Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

  
OB167-19-0010 NAKUP AVTA ZA PROJEKT BREZPLAČNI PREVOZI STAREJŠIH 
Namen in cilji 
Med starejšimi imamo osebe, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali 
uporabljati plačljive prevoze. Na drugi strani so številni starejši še vedno aktivni vozniki in radi priskočijo na 
pomoč, zato bomo s planiranimi sredstvi opravili nakup avta za prevoz starejših, ki ga bomo dali v brezplačno 
uporabo prostovoljcem. Prevozi se bodo izvajali znotraj in izven naše lokalne skupnosti, po vzoru drugih občin.  

 

NPU 0005 REŽIJSKI OBRAT 
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
OB167-14-0015 FEKALNA KANALIZACIJA NA KUMEN (PRI FA KU) 
Namen in cilji 
Območje sodi med aglomeracije, ki jih je potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Načrtujemo izgradnjo javne 
kanalizacije tudi tem območju. Projekt zajema izdelavo dokumentacije, JR ter izgradnjo z gradbenim nadzorom. 
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Cilj investicije je zagotavljanje možnosti priključitve na javno kanalizacijo za cca 50 PE ter posledično 
zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in zmanjšati razlike količin odpadne komunalne vode na ČN (po 
koncesijski pogodbi). 

 

OB167-17-0010 KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VOD E SLEPNICA (OB LC 
LOVRENC NA POHORJU-LEHEN-URAN) 
Namen in cilji 
Na območju Rdečega Brega in Recenjaka so  aglomeracije, za katere moramo urediti oskrbo z javno 
gospodarsko službo zbiranja in odvajanja odpadnih komunalnih voda z javno kanalizacijo. Sredstva so 
namenjena za izgradnjo fekalnega kanala ter sočasno tudi za novogradnjo ter povezavo obstoječega vodovod. 
omrežja. V letu 2021 načrtujemo IP, samo izgradnjo pa v naslednjem letu. 

Cilj investicije je zagotavljanje možnosti priključitve na javno kanalizacijo za cca 200 PE ter posledično 
zmanjšanje onesnaževanja podtalnice, sočasno pa z javnim vodovodom opremiti tiste dele občine, ki se pogosto 
srečujejo s pomanjkanjem vode, ali  pa zagotoviti nadaljnjo možnost širitve vodov. omrežja. 

 

OB167-18-0004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE - OBČINA LOVRENC NA 
POHORJU 
Namen in cilji 
Projekt se nanaša na ureditev ločene kanalizacije za odpadne komunalne vode v telesu državne ceste skozi 
naselje Lovrenc na Pohorju, ki se bo izvajal sočasno z rekonstrukcijo te ceste. 

Načrtovane aktivnosti zajemajo izdelavo študije izvedljivosti in izdelavo vloge na MOP (2019) ter izgradnjo 
ločenega fekalnega kanala (2020). 

Cilj investicije je zagotavljanje možnosti priključitve na javno kanalizacijo ločenega sistema za cca 728 PE ter 
posledično zmanjšanje onesnaževanja podtalnice, izboljšanje delovanja ČN Lovrenc. 

 
OB167-19-0011 SANACIJSKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE NEGATIVNEGA VPLIVA NA OKOLJE 
Namen in cilji 
Načrtovana je delna zamašitev kanalizacijskih pokrovov na omrežju javne kanalizacije in sanacija lovilca olj na 
parkirišču pri vrtcu. 

Cilj ukrepov je zmanjšanje vdora meteorne vode v kanalizacijski sistem, s čemer bo izboljšano delovanje ČN ter 
preprečitev odvajanja onesnažene vode  s parkirnih površin v meteorno kanalizacijo. 

 

16039001 Oskrba z vodo 
 
OB167-09-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA 
Namen in cilji 
Cilj in namen investicij v vodooskrbo je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za vse prebivalce občine, 
zmanjšanje izgub v vodovodnem sistemu, izboljšanje bivalnih razmer. Občina mora zagotavljati izvajanje 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine. V naslednjih letih 2018, 2019, 2020 in 
naslednjih letih, so predvidene zamenjave dotrajanih vodovodnih cevi (predvsem salonitnih), obnove obstoječih 
vodohranov in zajetij ter rekonstrukcije vodovodnih cevovodov, kjer so predvidene novogradnje in je potrebno 
povečati obseg oskrbe s pitno vodo. V naslednjih letih bo potrebno na določenih delih zamenjati cevi od zajetja 
Šlaus do vodohrana Bitner in preurediti vodohran, izvesti investicijska vzdrževalna dela od zajetja Pergauer do 
vodohrana Trjenk in od tega vodohrana do Kovaške ceste, investicijska vzdrževalna dela bo potrebno izvesti tudi 
na liniji od zajetja Vrelenk do vodohrana Bitner oziroma Hojnik. 

 
OB167-16-0011 IZGRADNJA VODOVODA NA ZGORNJO RUTO  
Namen in cilji 
Cilj in namen investicij v vodooskrbo je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za prebivalce Zgornje Rute, 
varna in neoporečna oskrba s pitno vodo, izboljšanje bivalnih razmer. Investicijo načrtujemo sočasno z 
Rekonstrukcijo JP izven naselja – JP Činžat – Zg. Ruta – Pušnik 2. faza v letih 2021 in 2022. 
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OB167-17-0009 IZGRADNJA VODOVODA OB REKONSTRUK.C.R3-701/1270 RUTA-LOVRENC-
PESEK 
Namen in cilji  
Namen in cilj investicije je izvesti in obnoviti javni vodovod skozi trško naselje, ki je v zelo slabem stanju. 
Izvedba in rekonstrukcija vodovoda se bo izvedla skupaj z rekonstrukcijo ceste skozi trško jedro.  

 

OB167-17-0015 VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA NADZORA V OB JEKTIH VODOOSKRBE 
Namen in cilji 
V objektih vodooskrbe, ki so bili izgrajeni skozi I. in II. fazo vodovoda je bil vzpostavljen daljinski nadzor nad 
delovanjem teh objektov (vodohran Činžat, vodohran Jakob, PP Lovrenc in Činžat ter PP Rdeči Breg II). 
Daljinski nadzor je potrebno vzpostaviti še v vodohranu Bitner, Trjenk, Hojnik in PP Rdeči Breg I. Nadzor se 
lahko izvaja preko računalnika oziroma pametnega telefona z aplikacijo, ki jo je izdelalo podjetje Ellab, ki je naš 
pogodbeni partner. Z vzpostavitvijo daljinskega nadzora je upravljavcu vodovoda takoj javljena napaka v 
objektu, nadzira se gladina vode v vodnih celicah, preko aplikacije in računalniške opreme je možno na daljavo 
nastavljati določene parametre in za to ni potreben fizičen vstop v objekt. Vzpostavitev daljinskega nadzora v 
vodohranu Bitner predvidevamo v letu 2020 v vodohranu Trjenk, Hojnik in PP Rdeči Breg I pa v naslednjih 
letih. 

  

OB167-17-0017 VODOHRAN VRELENK 
Namen in cilji 
Namen in cilj investicije je zagotoviti zadostne količine akumulacije vode in nemotena oskrba s pitno vodo. 
Lokacija vodohrana je predvidena na mestu razbremenilnika ob gozdni cesti odcep Bednikova koča.  

 

OB167-19-0012 HIDRAVLIČNI IZRA ČUN ZA JAVNI VODOVOD LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 

Za učinkovito upravljanje vodovodnega sistema je potrebna izdelava hidravličnega modela in izračuna 
za celotno vodovodno omrežje v občini Lovrenc na Pohorju. Namen izdelave hidravličnega modela je 
za potrebe zmanjševanja vodnih izgub in povečanje kakovosti oskrbe s pitno vodo. Pripravili se bodo 
tudi predlogi projektnih rešitev za optimizacijo in širitve omrežja. 
 
OB167-19-0013 INVESTICIJE V ŠIRITEV VODOVODNEGA OMR EŽJA – INVESTICIJSKA IN 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
Namen in cilji 
V letih 2019, 2020, 2021 in naslednjih, načrtujemo izgradnjo vodovodnega omrežja za naselja Ruta, Recenjak in 
Rdeči Breg kjer se gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo še ne izvaja. Iz proračuna bomo namenili tudi 
sredstva za sofinanciranje vodovoda za tiste naše občane, ki so od mesta priključitve na javno vodovodno 
omrežje oddaljeni več kot 50 metrov (gre za II. fazo vodovoda in za vodovod na Rdečem Bregu). S tem sledimo 
določilom Uredbe o pitni vodi, namen in cilj investicij je varna in neoporečna oskrba s pitno vodo za vse 
prebivalce Občine Lovrenc na Pohorju.  

V letu 2019 se bo izdelal IDZ IDP za projekt: Izgradnja vodovoda za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu in 
Recenjaku (5000,00EUR) ter IDP za projekt: Vodohran Vrelenk (2000 EUR). V letih 2020 se bo izdelala 
dokumentacija PGD in PZI za projekt: Izgradnja vodovoda za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu in 
Recenjaku (5000,00EUR) ter PGD in PZI za projekt: Vodohran Vrelenk (15000,00 EUR). 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
OB167-09-0067 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 
Namen in cilji 
V letih 2019 načrtujemo obnovo obzidja na pokopališču Puščava, v naslednjih letih pa tudi na pokopališču 
Lovrenc na Pohorju. Namen in cilj investicije je ohraniti kulturno dediščino in preprečiti propadanje obzidja 
obeh pokopališč. V letu 2022 je predvidena tudi namestitev žarnega zidu na pokopališču v Lovrencu na Pohorju. 
Cilj te investicije je zagotovitev prostora za pokope. Zaradi tega ne bo potrebno izvesti dodatne širitve 
pokopališča.  
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OB167-09-0068 NABAVA OPREME ZA UREJANJE POKOPALIŠČ 
Namen in cilji 
Z nabavo kosilnic in druge opreme bomo nemoteno opravljali gospodarsko javno službo. Namen in cilj 
investicije je urejen videz obeh pokopališč 

 

OB167-09-0069 OPREMA ZA MRLIŠKE VEŽICE 
Namen in cilji 
Namen je nakup in zamenjava dotrajane opreme v obeh mrliških vežicah. Cilj in namen je zagotoviti primerno 
opremljene prostore za slovo od pokojnih.  V letu 2019 se bo nabavil prenosni zvočnik z mikrofonom za potrebe 
boljšega ozvočenja med pogrebnim obredom. 

 

OB167-09-0070 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VE ŽIC 
Namen in cilji 
V naslednjih letih bomo opravili nujno investicijsko vzdrževanje mrliških vežic. Namen in cilj investicije je 
ureditev primernih in dostojnih prostorov za slovo od pokojnih.   

 
OB167-10-0008 OBNOVA KAPELE NA POKOPALIŠČU V LOVRENCU NA POHORJU 
Namen in cilji 
V letu 2019 načrtujemo izdelavo dokumentacije DIP za obnovo kapele na pokopališču Lovrenc na Pohorju. V 
letu 2020 in naslednjih letih pa načrtujemo obnovo kapele na pokopališču v Lovrencu na Pohorju. S tem bomo 
preprečili nadaljnje propadanje kapelice, ki je v naši lasti in ohranili kulturno dediščino. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
 

OB167-11-0001 NAKUP OPREME, DELOVNIH STROJEV ZA REŽIJSKI OBRAT – ZA UREJANJE 
JAVNIH POVRŠIN 
Namen in cilji 
Namen in cilj investicije so urejene javne površine. To bomo zagotovili z nabavo raznih kosilnic, škarij za 
obrezovanje, opreme za čiščenje javnih površin. V letu 2019 načrtujemo nabavo 2 ročnih kosilnic, motorni 
pihalec in prikolico za traktor. 

 

 
 

5.2. Obrazložitev načrta razvojnih programov  – državne pomoči 
 
Državne pomoči so, po Zakonu o nadzoru državnih pomoči, odhodki ali zmanjšani prihodki države, ki pomenijo 
korist za prejemnika državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so namenjeni 
financiranju ali sofinanciranju programov  prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo 
blaga in storitev.  

 

NPU 0004 OBČINSKA UPRAVA 
 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  
 
Proračunska postavka 411105 - Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (ukrep 2-skupinske 
izjeme) (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti 
kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih. Do povrnitve stroškov so upravičena 
kmetijska gospodarstva, upravičeni stroški so stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na 
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njih in stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih. Intenzivnost pomoči: 
do 100% oz. do 1.000,00€. 

Proračunska postavka 411106 - Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (ukrep 3-skupinske izjeme 29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ); Cilj pomoči je 
varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci 
uveljavljajo stroške naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje 
del). Intenzivnost pomoči: do 100°% upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela 
je 5.000,00€. 

Proračunska postavka 411107 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (ukrep 4); Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Intenzivnost pomoči:  do 50% upravičenih stroškov. Najvišji skupni 
znesek pomoči za investicijska dela je 1.500,00€. 

Proračunska postavka 411108 - Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti 
na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep 5- de minimis); Cilj pomoči je dosega nje višje ravni strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 
Intenzivnost pomoči : do 100% upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00€. 

Proračunska postavka 411109 - Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, Pomoč za 
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju (ukrep 6- de minimis); Namen ukrepa je 
pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine. Predmet 
podpore je financiranje stroškov prevoza mleka na območju občine Lovrenc na Pohorju. Bruto intenzivnost 
pomoči je do 50% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. 

Proračunska postavka 411110 – Pokrivanje za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gospodarskem 
sektorju (ukrep 7 – de minimis); se nanaša na pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, dodeljena 
podjetjem, dejavnim v gospodarskem sektorju in se krije za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
strokovnih znanj, tudi tečaj usposabljanja, delavnice in inštruiranje ter predstavitvene dejavnosti in dejavnosti 
informiranja. Intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00€. 

Proračunska postavka 411111 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2a) ( 28. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014); Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih ni mogoče enačiti 
z naravnimi nesrečami, drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah 
ter zaščitenih živali. Intenzivnost pomoči: po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o 
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov 
zavarovalne premije. Najvišji skupni znesek za posamezno pomoč na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
1.000,00€. 

 

11029003 Zemljiške operacije 

Proračunska postavka 411205 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1)- Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; 
Urejanje kmetijskih zemljišč se nanaša na odstranitve skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroške strojnih 
storitev, stroške urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti (stroški strojnih storitev). Urejanje pašnikov se 
nanaša na stroške nakupa opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnikov na pašne čredinke, stroške 
nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 3.000,00€. 

Proračunska postavka 411206 - Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (ukrep 1a) (15. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje 
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razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih 
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda. Intenzivnost pomoči: do 
100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s  stroški pregleda. Najvišji skupni znesek 
za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 1.000,00€. 

Proračunska postavka 411207 - Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (ukrep 1b)(16. 
člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z javnim 
interesom. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev. Intenzivnost pomoči: do 100% dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev 
kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov ter do 100% 
dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželskih naselij, katerih namen je izboljšati 
kakovost življenja in povečati okolijsko učinkovitost podeželskega naselja. 

Proračunska postavka 411208  - Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
(ukrep 1c) (16. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Najvišji skupni 
znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 3.000,00€.  

Proračunska postavka 411209  - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (ukrep 1č) (21. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Intenzivnost pomoči. do 100% upravičenih stroškov. 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 1.000,00€. 

 

Planirana sredstva na proračunskih postavkah: 411111, 411206, 411207, 411208, 411209 se nanašajo na 
»Spremembo pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na 
Pohorju za programsko obdobje 2015 – 2020«, ki se nanaša na Ukrepe Komisije (ES) in ki je v postopku 
sprejemanja. Za ukrepe, ki so predlagani s spremembo pravilnika, so sredstva načrtovana v letih 2020-2022. 

 

14 Gospodarstvo 

 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Proračunska postavka: 414016 Sofinanciranje programov spodbujanja malega gospodarstva v občini 
Planirana sredstva se nanašajo na »Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Lovrenc na Pohorju«. 

Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem povečevanja možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje 
podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest; pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov; 
spodbujanje raznih oblik povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom; 
vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini; 
pomoči podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 106(2) Pogodbe od 
delovanju Evropske unije. 

Ukrepi pomoči de minimis za podjetja po tem pravilniku so: 

sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, 

sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja, 

sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, 

sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja, 

sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, 

sofinanciranje zagona novih podjetij, 

sofinanciranje investicij pomembnih za razvoj občine. 

 

Predlog financiranja med leti 2020 in 2022 je sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. 
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Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. Upravičeni stroški so stroški za svetovanje 
pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij, stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja 
za potrebe izvajanja skupnih programov; stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in / ali storitev; 
stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in / ali storitev; stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in 
zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov; stroški vodenja skupnega programa povezovanja. 

 

 
6. PREDLOG KADROVSKEGA NA ČRTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 
OBDOBJE 2019-2020 

 
I. UVOD 
 
V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) se skupaj s proračunom za 
tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta. 
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu 
javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s 
sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. 
 
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število 
zaposlenih za nedoločen in za določen čas, zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega in 
obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. 
 
Dovoljeno število zaposlenih vključuje: 

- število funkcionarjev, 
- število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, 
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne 

javne uslužbence, preračunano na polni delovni čas, 
- število zaposlenih za določen čas, izven sistemizacije delovnih mest, preračunano na polni 

delovni čas.  
 
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega 
povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so 
zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev. 
 
 
II. PRAVNE PODLAGE 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju ( MUV, 
št. 26/2003) in Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave Občine Lovrenc na Pohorju ( UGSO, št. 49/2017) 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Lovrenc 
na Pohorju (objavljen v katalogu informacij javnega značaja Občine Lovrenc na Pohorju)-
sestavni del pravilnika je katalog delovnih mest v Občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 

III. KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2019 in 2020 (predlog) 
 
Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018 
Število vseh zaposlenih oseb v Občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju je bilo na dan 31. 12. 2018 
sledeče: 12 vseh zaposlenih, od teh 9 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 javni uslužbenec za 
določen čas (direktor občinske uprave) in 2 javna uslužbenca za določen čas (nadomeščanje 
bolniškega staleža od tega 1 javni uslužbenec izven sistemizacije). Nove oz. nadomestne zaposlitve 
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javnih uslužbencev so se v letu 2018 izvedle le v okviru dovoljenega števila delovnih mest in v skladu 
z veljavnim aktom o sistemizaciji, katerega sestavni del je katalog delovnih mest ter zakonom. 
 
Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2020 
Število vseh zaposlenih oseb v Občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju na dan 31. 12. 2019 bo 
predvidoma sledeče: 13 vseh zaposlenih, od teh 10 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 3 javni 
uslužbenci za določen čas (delovno mesto direktorja občinske uprave, komunalni delavec-invalid in 
delovno mesto izven sistemizacije).  
 
Razdelitev po strukturi zaposlenih je prikazana v naslednjih tabelah:  
 
a) FUNKCIONARJI 

 
Št. Naziv delovnega mesta Dejanska 

zaposlenost 
31. 12. 2018 

Dovoljena 
zaposlenost 
31. 12. 2019 

Predvidena 
zaposlenost 
31. 12. 2019 

Predvidena 
zaposlenost 
31. 12. 2020 

1 Poklicni župan 1 1 1 1 
2 Nepoklicni župan 0 0 0 0 
3 Poklicni podžupan 0 0 0 0 
4 Nepoklicni podžupan 0 1 1 1 
 SKUPAJ 1 2 2 2 
 
 
 

b) OBČINSKA UPRAVA 
 

Št. Naziv delovnega mesta Dejanska 
zaposlenost 
31. 12. 2018 

Dovoljena  
zaposlenost 
31. 12. 2019 

Predvidena 
zaposlenost 
31. 12. 2019 

Predvidena 
zaposlenost 
31. 12. 2020 

1 Javni uslužbenci za nedoločen 
čas 

9 10 10 10 

2 Javni uslužbenci za določen 
čas 

2 2 2 2 

3 Javni uslužbenci za določen 
čas (izven sistemizacije) 

1 1 1 1 

 SKUPAJ 12 13 13 13 
 
V kolikor se bo pokazala možnost, predvidevamo v letu 2019 in 2020 približno 10 dijakom ali 
študentom omogočiti opravljanje obvezne delovne prakse, ki jim je pogoj za napredovanje v višji 
razred oz. letnik.  
Predlog kadrovskega načrta za leto 2019 in 2020 je pripravljen v skladu s 43. členom Zakona o javnih 
uslužbencih in usklajen s sprejetim proračunom Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019. 
 

Marko Rakovnik, prof. 
Župan 

Datum: 21.1.2019 
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7. LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM IN FINAN ČNIM PREMOŽENJEM OB ČINE 

 

7.1. PROGRAM PRIDOBIVANJA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA  V LETU 
2019  

V programu pridobivanja stvarnega premoženja je za leto 2019 načrtovan: 

- nakup zemljišč v vrednosti 20.000,00 EUR, 

- nakup stanovanja v vrednosti 25.000,00 EUR. 

 

7.2. PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA V LETU 2019 

 
7.2.1. Program prodaje finančnega premoženja: 

Finančno premoženje Občine Lovrenc na Pohorju predstavljajo delnice in deleži v javnih podjetjih. 

Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2019 ne načrtuje prodaje delnic oziroma deležev v javnih podjetjih. 

 

7.2.2. Povzetek programa prodaje stvarnega premoženja: 

V Programu prodaje občinskega stvarnega premoženja je za leto 2019 planirana prodaja stavbnih in 
kmetijskih zemljišč. 

Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega 
premoženja občine. 

Vrednost prodaje stvarnega premoženja se izkazuje v Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine, 
med kapitalskimi prihodki. 

V nadaljevanju so predstavljene posamezne vrste stvarnega premoženja namenjenega prodaji in 
predvideni prihodki iz naslova prodaje (povzeti iz  Programa razpolaganja z občinskim stvarnim 
premoženjem za leto 2019): 

Vrsta stvarnega premoženja                                                                       _     Ocenjena vrednost v EUR 
1. Prihodki od prodaje stanovanj                                                                                                  0,00     

2. Prihodki od prodaje zemljišč                                                                                               4.920,00   

 SKUPAJ NAČRTOVANI PRIHODKI OD PRODAJE STVARNEGA 
PREMOŽENJA V LETU 2018 (1+2):                                                                                      4.920,00 
 
Planirani kapitalski prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov,  za leto 2019, iz naslova prodaje 
stvarnega premoženja, znašajo  4.920,00 EUR. Od tega je načrtovana višina kapitalskih prihodkov od 
že sklenjenih pogodb v preteklih letih 4.920,00 EUR in načrtovana višina kapitalskih prihodkov od 
prodaj v letu 2019: 0,00 EUR.       

 

 

 

 
 

8. NAČRT ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH POROŠTEV 

 

V zadolževanje občine spadajo najetja posojil oziroma kreditov, izdaja vrednostnih papirjev in izdaja 
poroštev za obveznosti drugih pravnih oseb. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, 
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva 
s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določa občinski svet. 
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OCENA ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH POROŠTEV V KOLEDARSKE M LETU 2019 
 
Vrsta dolga                                                                                                                  Znesek zadolžitve v 

evrih 
  
1. ZADOLŽEVANJE OB ČINE 115.652,00 
- kratkoročno zadolževanje (najem kreditov) po potrebi 
- dolgoročno zadolževanje (najem kreditov) 

(na podlagi 10. člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1 
C,  v višini 3 % primerne porabe občine, v obliki odobritve 
dodatnega zadolževanja občin v proračunu države) 

                                                                                                         

115.652,00 

  
2. IZDAJA POROŠTEV OBČINE - 
- kratkoročna poroštva                                                                                                         - 
- dolgoročna poroštva                                                                                                       - 
  
3. ZADOLŽEVANJE JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI 
OBČINE 

- 

- kratkoročno zadolževanje (najem kreditov) - 
- dolgoročno zadolževanje (najem kreditov)                                                                                     - 
  
4. IZDAJA POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA 
RAVNI OBČINE 

- 

- kratkoročna poroštva                                                                                                                                        - 
- dolgoročna poroštva                                                                                                       - 
  
SKUPAJ ZADOLŽEVANJE IN IZDAJA POROŠTEV                                  115.652,00 

 
 Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2019 načrtuje najem dolgoročnega kredita, v obliki odobritve 
dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, za financiranje investicij v občinskem proračunu. 
                                                                                                  
 

9. PREDPISI OBČINE IN PREDLOGI PREDPISOV, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠI TEV 
PRORAČUNA V LETU 2019  

 

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju – 

uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 26/03, 49/17); 

2. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Maribor« (UGSO, št. 34/11, 11/14 in 26/14); 

3. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov Občine Lovrenc na Pohorju (lex-localis 

04.05.2009); 

4. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 

13/2012 in 35/15); 

5. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 18/2011); 

6. Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema 

v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št.: 12/2006); 
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7. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 17/2012); 

8. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 15/05); 

9. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja (MUV, št. 6/00); 

10. Občinski prostorski načrt (OPN); 

11. Odlok o predkupni pravici nepremičnin v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 7/11); 

12. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

23/2018) 

13. Pravilnik o oddaji nepremičnega premoženja Občine Lovrenc na Pohorju v najem (UGSO, št. 

17/12); 

14. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (MUV, št. 9/2003); 

15. Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 11/00); 

16. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (MUV, št. 13/10); 

17. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in pokopališkem redu na 

območju Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 10/01); 

18. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na 

Pohorju (MUV, št. 29/99, 12/05 in 35/07, 10/10); 

19. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju 

(UGSO, št. 24/13); 

20. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 28/05); 

21. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju – čistopis (MUV, 

št. 25/08, 4/2010); 

22. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči na domu v Občini Lovrenc na 

Pohorju (MUV, št. 10/01); 

23. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Lovrenc na 

Pohorju (UGSO, št. 25/11); 

24. Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in izvajanju 

drugih nalog v Občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb (MUV, št. 

9/06); 

25. Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 

4/2005); 

26. Pravilnik o štipendiranju v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 25/2011); 

27. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev na območju Občine Lovrenc na 

Pohorju (UGSO, 17/12); 

28. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 

sveta in članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov (MUV, št. 7/07, UGSO, št. 

23/2011); 

29. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 15/02); 

30. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 7/00) – 

spremembe in dopolnitve; 

31. Odlok o občinskih taksah v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 5/2013); 

32. Odlok o turistični taksi na območju Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 19/2016) 
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33. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči (UGSO št. 43/14); 

34. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 

Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 27/07); 

35. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Lovrenc 

na Pohorju (MUV, št. 6/2011); 

36. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na 

Pohorju za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO, št. 52/2015 in 19/2016); 

 

 

10. ZAKLJUČEK 

 
 
Predlagani proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 je uravnotežen, predvsem razvojno naravnan za 
celotno Občino Lovrenc na Pohorju in v dobrobit njenih občanov. Zavedamo se, da je potreb in želja več kot jih 
je mogoče uresničiti; proračun je naravnan v zagotavljanje vseh zakonskih obvez, hkrati pa usmerjen v porabo 
sredstev, ki so nujno potrebna za uresničitev zastavljenih ciljev. 

Da bi lahko uresničili pretežni del začrtanih programov v proračunu moramo predvsem skrbno uravnavati 
prihodkovno in odhodkovno stran, sredstva za tekoče poslovanje in investicije ter voditi aktivno politiko na 
strani virov. 
 
 
 

 

                                                                                                                     Občina Lovrenc na Pohorju 

                                                                                                                                         Župan 

                                                                                                                      Marko Rakovnik, prof.          
 



2.1. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(1)

IndeksL. 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.271.638,603.351.671,003.118.049,59 107,23.508.189,00 112,5

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.934.406,062.967.435,002.813.001,76 100,52.947.523,00 104,8

70 DAVČNI PRIHODKI 2.255.112,112.244.623,002.167.975,37 100,02.255.091,00 104,0

700 Davki na dohodek in dobiček 2.025.362,002.025.362,001.949.120,00 99,12.007.785,00 103,0

7000 Dohodnina 2.025.362,002.025.362,001.949.120,00 99,12.007.785,00 103,0

700020 Dohodnina - občinski vir 2.025.362,002.025.362,001.949.120,00 99,12.007.785,00 103,0

703 Davki na premoženje 174.490,18167.721,00167.610,66 109,1190.416,00 113,6

7030 Davki na nepremičnine 132.369,36150.005,00150.747,22 127,1168.300,00 111,6

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 4.317,483.000,004.899,51 99,64.300,00 87,8

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 389,67500,00846,74 102,7400,00 47,2

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 19,085,006,58 104,820,00 304,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 59.604,4561.000,0054.653,39 102,361.000,00 111,6

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 66.455,4984.000,0088.015,07 152,0101.000,00 114,8

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.583,191.500,002.325,93 99,81.580,00 67,9

7031 Davki na premičnine 194,83201,0026,27 103,2201,00 765,1

703100 Davek na vodna plovila 194,40200,0026,27 102,9200,00 761,3

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,431,000,00 232,61,00 ---

7032 Davki na dediščine in darila 25.644,801.015,00313,09 19,65.015,00 ---

703200 Davek na dediščine in darila 25.644,801.000,00301,76 19,55.000,00 ---

703201 Zamudne obresti davkov občanov 0,0015,0011,33 ---15,00 132,4

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 16.281,1916.500,0016.524,08 103,816.900,00 102,3

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.900,001.500,000,00 100,01.900,00 ---

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 14.381,1915.000,0016.523,09 104,315.000,00 90,8

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,000,000,99 ---0,00 0,0
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704 Domači davki na blago in storitve 56.465,5651.540,0051.244,71 100,856.890,00 111,0

7044 Davki na posebne storitve 750,52605,00609,93 100,6755,00 123,8

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 750,52600,00609,82 99,9750,00 123,0

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,005,000,11 ---5,00 ---

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 55.715,0450.935,0050.634,78 100,856.135,00 110,9

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 29.730,0729.835,0030.532,22 100,429.835,00 97,7

704704 Turistična taksa 572,10500,00513,02 139,8800,00 155,9

704706 Občinske takse od pravnih oseb 18,56100,0031,68 538,8100,00 315,7

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 25.394,3120.500,0019.557,86 100,025.400,00 129,9

706 Drugi davki in prispevki -1.205,630,000,00 0,00,00 ---

7060 Drugi davki in prispevki -1.205,630,000,00 0,00,00 ---

706099 Drugi davki in prispevki -1.205,630,000,00 0,00,00 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 679.293,95722.812,00645.026,39 101,9692.432,00 107,4

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 369.457,91369.621,00382.042,12 100,7371.884,00 97,3

7102 Prihodki od obresti 0,000,004,39 ---0,00 0,0

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 0,000,004,39 ---0,00 0,0

7103 Prihodki od premoženja 369.457,91369.621,00382.037,73 100,7371.884,00 97,3

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 4.829,724.400,003.971,32 91,14.400,00 110,8

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 35.939,4436.706,0030.619,38 100,236.000,00 117,6

7103041 Prihodki od najemnin parkirnih mest 2.389,492.576,002.674,69 111,22.656,00 99,3

7103042 Prihodki od uporabnin prostorov Prireditvenega centra 2.245,862.000,001.415,68 102,42.300,00 162,5

7103043 Prihodki od uporabnin dvorane Kulturnega doma Lovrenc na Pohorju 1.291,581.200,001.105,84 100,71.300,00 117,6

7103045 Prihodki od najemnine Zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 3.064,323.065,003.064,32 100,03.065,00 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 2.053,772.144,002.249,78 102,32.100,00 93,3

7103060 Prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 954,27940,00938,31 100,6960,00 102,3

7103062 Prih.od konces.dajatev- 7% od letne realiz.za posekan in prod.les iz konces.gozdov(10.a.čl.Zakona o Skl.kmet.zemlj.in go 0,000,0032.030,88 ---0,00 0,0

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 315.099,46315.000,00302.646,78 100,0315.000,00 104,1

7103991 Drugi prihodki od premoženja - služnost Mobitel 1.200,001.200,001.200,00 100,01.200,00 100,0

7103993 Drugi prihodki od premoženja - odplačna služnost (Telekom, ostalo) 390,00390,00120,75 0,00,00 0,0

7103994 Drugi prihodki od premoženja - prodaja hlodovine 0,000,000,00 ---2.903,00 ---

711 Takse in pristojbine 1.934,262.000,002.068,68 103,42.000,00 96,7

7111 Upravne takse in pristojbine 1.934,262.000,002.068,68 103,42.000,00 96,7

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 1.934,262.000,002.068,68 103,42.000,00 96,7
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712 Globe in druge denarne kazni 3.173,342.120,002.962,21 64,32.040,00 68,9

7120 Globe in druge denarne kazni 3.173,342.120,002.962,21 64,32.040,00 68,9

712001 Globe za prekrške 40,00120,0040,00 100,040,00 100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.133,342.000,002.922,21 63,82.000,00 68,4

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 246.653,34246.614,00235.103,88 102,8253.494,00 107,8

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 246.653,34246.614,00235.103,88 102,8253.494,00 107,8

7130000 Prihodki od vodarine 54.507,1655.380,0053.423,41 108,058.850,00 110,2

71300003 Prihodki od vodarine Medobčinski projekt-Činžat, Ruta 1.569,181.567,001.146,16 102,01.600,00 139,6

71300004 Prih.od dobave vode-vodarina-Medobč.proj.vodoosk.-II. faza Lovrenc na Pohorju 547,70522,00304,80 100,4550,00 180,5

71300008 Prih.od vodarine - zakon.zamud.obr. 248,32250,00151,74 100,7250,00 164,8

7130001 Prihodki od pokopaliških storitev 15.223,8215.500,0014.991,12 101,815.500,00 103,4

71300018 Prih. od pokopal.storit.-zakon.zamud.obr. 9,3030,0028,98 322,630,00 103,5

7130006 Prihodki od vzdrževalnine števcev-števnina 13,0820,0014,00 152,920,00 142,9

7130007 Prih.od dobave vode - omrežnina 71.229,8870.700,0066.971,28 103,373.602,00 109,9

71300073 Prih.od dobave vode-omrežnina-Medobč.proj.vodoosk.Smolnik,Fala, Ruta,Činžat 3.132,193.700,003.150,74 100,63.150,00 100,0

71300074 Prih.od dob.vode-omrežnina-Medobč.proj.vodoosk.-II.faza Lovrenc na Pohorju 1.002,421.200,00486,28 119,71.200,00 246,8

71300080 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-cena storitve 22.590,6723.000,0021.928,98 106,223.997,00 109,4

71300081 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-omrežnina 74.961,8972.985,0070.689,19 97,472.985,00 103,3

71300088 Prih. Od odvaj.odpad.voda-zakon.zamud.obr. 0,0010,007,36 ---10,00 135,9

7130009 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev 312,82350,00442,62 111,9350,00 79,1

71300094 Prihodki od sponzorstva - Jezernikovi dnevi 700,00700,00400,00 100,0700,00 175,0

71300095 Prihodki od sponzorstva 0,000,00300,00 ---0,00 0,0

7130991 Drugi prih.od prodaje-prod.spomin.jezernik.majic 604,91700,00667,22 115,7700,00 104,9
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714 Drugi nedavčni prihodki 58.075,10102.457,0022.849,50 108,563.014,00 275,8

7141 Drugi nedavčni prihodki 58.075,10102.457,0022.849,50 108,563.014,00 275,8

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 10.471,6010.000,004.778,25 95,510.000,00 209,3

7141050 Prih.od komunal.prisp.- priklj.na vodovod.omr.izgrajeno z medobčinskim projektom Smol.,Fala,Ruta,Činžat 0,00500,00311,12 ---500,00 160,7

7141053 Prih.od kom.prisp.-Medobčinski projekt vodooskrbe-II. faza Lovrenc na Pohorju 686,001.000,001.330,00 145,81.000,00 75,2

7141062 Prisp.in doplačila občanov za družinskega pomočnika 0,000,001.746,66 ---0,00 0,0

7141063 Prisp. In doplač.občanov za druž.pom.-nak. ZPIZ 14.382,7013.799,0012.065,23 93,013.380,00 110,9

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0,00100,00252,09 ---50,00 19,8

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 116,15117,002.518,68 0,00,00 0,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 436,88210,00250,00 91,6400,00 160,0

7141993 Drugi izredni nedavč.prihodki - vračila preveč izkazanih odhodkov preteklih let 1.078,791.100,001.138,35 0,00,00 0,0

71419990 Drugi izred..nedavč.prih. - unovčitev bančne garancije,gar.za odpr.napak v gar.času 22.669,8167.398,000,00 166,237.684,00 ---

71419991 Drugi izr.ned.pr.-pren.debetnega prom.konta 706099 0,000,00-1.559,58 ---0,00 0,0

71419993 Drugi izred.ned.pr.-ref.nadom.plače sodišča 0,000,0018,70 ---0,00 0,0

71419997 Drugi izred.nedavč.prih.-SiDG - sofinanc.sanacije mostu na občinski cesti 8.233,178.233,000,00 0,00,00 ---

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.513,0840.000,003.955,66 65,54.920,00 124,4

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7.513,0840.000,003.955,66 65,54.920,00 124,4

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7.513,0840.000,003.955,66 65,54.920,00 124,4

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7.513,0840.000,003.955,66 65,54.920,00 124,4

73 PREJETE DONACIJE 3.420,007.720,008.829,49 0,00,00 0,0

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.420,007.720,008.829,49 0,00,00 0,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.370,007.670,008.403,49 0,00,00 0,0

7300000 Prejete donacije pravnih oseb- za praznične dni,prireditve 3.170,002.670,001.500,00 0,00,00 0,0

7300001 Prejete donacije pravnih oseb - za fitnes 0,005.000,006.203,49 ---0,00 0,0

73000012 Prejete donacije pravnih oseb - za nakup oblek pihalne godbe PGD Lovrenc na Pohorju 0,000,00700,00 ---0,00 0,0

73000013 Prejete donacije pravnih oseb - za dobrodelne namene 200,000,000,00 0,00,00 ---

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 50,0050,00426,00 0,00,00 0,0

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 50,0050,0070,00 0,00,00 0,0

7301002 Prej.donac.od fizič.oseb-za praznične dni, prireditve 0,000,00356,00 ---0,00 0,0
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 326.299,46336.516,00292.262,68 170,3555.746,00 190,2

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 311.458,46300.539,00292.192,28 125,4390.677,00 133,7

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 311.458,46300.539,00292.192,28 125,4390.677,00 133,7

7400001 Prejeta sred.iz naslova finančne izravnave - tekoče leto 0,000,0039.543,00 ---80.326,00 203,1

7400011 Prejeta sred.iz držav.prorač.-sof.invest.v obč.infrastr.-21.,23. čl.ZFO-1 111.556,00111.556,0072.196,35 103,7115.652,00 160,2

7400013 Prejeta sredstva požarne takse 7.148,007.100,007.507,00 107,77.700,00 102,6

7400041 Prejeta sred.iz držav.prorač.-MKGP- za gozdne ceste 8.314,978.324,008.323,43 100,18.324,00 100,0

7400044 Rep.zavod za zaposlovanje- refundacija sred. za programe javnih del 94.765,4886.936,00102.733,15 99,294.000,00 91,5

74000443 Rep.zavod za zaposlov.- sof.preizkus na delovnem mestu 0,000,0088,00 ---0,00 0,0

74000444 Rep.zavod za zaposl.-sof.usposabljanje na delovnem mestu 0,000,0017,60 ---0,00 0,0

74000474 Trans.prih.Min za obr.-ref.str.vnosa zahtevkov za vnos škode 80,0080,000,00 0,00,00 ---

7400049 Prih.-MKGP-letno nadom.v višini 5%prih.od prod.lesa iz drž.gozdov 48.518,6448.519,0023.947,95 100,048.519,00 202,6

74000492 Prih.-sofin.SVLR Medobč.inšektorat 2.803,002.803,003.123,50 109,03.055,00 97,8

74000493 Prej.sred.držav.prorač.-sof.družinskega pomočnika 44 čl. ZFO 1 33.920,6633.921,0033.511,12 84,828.749,00 85,8

74000495 Prih.sofin.subvenc.tržnih najemnin 4.351,711.300,001.201,18 100,04.352,00 362,3

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih 
držav

14.841,0035.977,0070,40 ---165.069,00 ---

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 
in ribiške politike

14.841,0035.977,000,00 38,65.734,00 ---

7411010 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.pr.EU za izvaj.skupne kmet in rib.pol.(EKSRP)za obd.2014-2020-Plezalna stena 14.841,0014.841,000,00 0,00,00 ---

7411011 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.pr.EU za izvaj.skupne kmet.in rib.pol.(EKSRP)za obd.2014-2020-Oprema za visoko plezalno steno 0,005.734,000,00 ---5.734,00 ---

7411012 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.pr.EU za izvaj.skupne kmet.in rib.pol.(EKSRP)za obd.2014-2020-Premični oder 0,0015.402,000,00 ---0,00 ---

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,000,0070,40 ---159.335,00 ---

7412010 Prej.sred. iz drž.pror.iz sed.pror.EU iz strukt.skl.(ESRR)za obd. 2014 - 2020 - uspos.na DM 0,000,0070,40 ---0,00 0,0

7412012 Pejeta sred.iz držav.p.iz sr.pr.EU iz strukt.skl.za obd.2014-2020-Projekti LAS 0,000,000,00 ---159.335,00 ---
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.374.190,343.911.610,002.969.702,73 114,93.876.464,00 130,5
40 TEKOČI ODHODKI 1.302.361,591.491.834,001.059.061,56 103,31.344.732,00 127,0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 384.388,03413.078,00383.644,19 119,0457.502,00 119,3

4000 Plače in dodatki 333.097,55350.785,00331.053,76 119,0396.481,00 119,8

400000 Osnovne plače 319.858,17330.175,00313.784,55 117,5375.884,00 119,8

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.162,4219.826,0016.084,40 153,120.147,00 125,3

400004 Drugi dodatki 76,96784,001.184,81 584,7450,00 38,0

4001 Regres za letni dopust 19.205,1123.604,0017.788,90 105,520.261,00 113,9

400100 Regres za letni dopust 19.205,1123.604,0017.788,90 105,520.261,00 113,9

4002 Povračila in nadomestila 24.077,5630.188,0023.329,20 122,829.560,00 126,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 16.684,4021.502,0017.228,29 133,622.285,00 129,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 7.393,168.686,006.100,91 98,47.275,00 119,2

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.184,805.187,000,00 65,63.400,00 ---

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.184,805.187,000,00 65,63.400,00 ---

4004 Sredstva za nadurno delo 2.823,013.314,001.742,92 81,52.300,00 132,0

400400 Sredstva za nadurno delo 2.823,013.314,001.742,92 81,52.300,00 132,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,009.729,41 ---5.500,00 56,5

400901 Odpravnine 0,000,009.729,41 ---5.500,00 56,5

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 63.547,9667.571,0059.915,84 115,473.306,00 122,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.473,3934.382,0031.952,15 114,137.041,00 115,9

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.473,3934.382,0031.952,15 114,137.041,00 115,9

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 25.445,9927.130,0025.031,14 117,229.831,00 119,2

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 23.588,0525.100,0023.181,68 117,327.673,00 119,4

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.857,942.030,001.849,46 116,22.158,00 116,7

4012 Prispevek za zaposlovanje 324,35391,00270,39 117,5381,00 140,9

401200 Prispevek za zaposlovanje 324,35391,00270,39 117,5381,00 140,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo 350,70388,00343,95 114,3401,00 116,6

401300 Prispevek za starševsko varstvo 350,70388,00343,95 114,3401,00 116,6

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.953,535.280,002.318,21 114,15.652,00 243,8

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.953,535.280,002.318,21 114,15.652,00 243,8
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402 Izdatki za blago in storitve 805.706,01957.350,00574.539,32 94,2758.759,00 132,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 207.138,53285.828,00167.392,63 121,4251.555,00 150,3

402000 Pisarniški material in storitve 9.139,939.590,007.037,59 105,09.600,00 136,4

402001Čistilni material in storitve 33.992,4934.268,0029.779,22 97,933.270,00 111,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.901,543.300,001.955,66 103,43.000,00 153,4

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.421,944.700,003.899,07 67,83.000,00 76,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 6.913,1611.380,005.265,20 144,710.000,00 189,9

4020061 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav-avdiovizualne objave 0,000,000,00 ---5.000,00 ---

402007 Računalniške storitve 27.240,6127.770,0025.492,16 108,229.472,00 115,6

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.434,721.525,001.220,00 106,31.525,00 125,0

402009 Izdatki za reprezentanco 4.315,885.500,004.370,20 74,13.200,00 73,2

402099 Drugi splošni material in storitve 108.684,78175.111,0082.598,85 133,7145.338,00 176,0

4020993 Drugi splošni mat. in storit.- Energetsko upravljanje 3.677,083.800,003.774,68 103,33.800,00 100,7

4020994 Drugi sploš.mat.in storitve-notranja pravila 0,002.000,002.000,00 ---1.350,00 67,5

4020995 Drugi spološ.material in storitve- varstvo osebnih podatkov 4.416,406.884,000,00 67,93.000,00 ---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 85.567,54100.075,0083.204,50 107,992.282,00 110,9

402200 Električna energija 48.606,6954.929,0042.197,78 102,249.668,00 117,7

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.778,3314.841,0013.488,48 118,413.942,00 103,4

402203 Voda in komunalne storitve 3.510,044.203,004.197,64 115,64.057,00 96,7

402204 Odvoz smeti 4.865,638.408,007.101,41 172,28.377,00 118,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.943,237.194,007.127,28 104,37.238,00 101,6

402206 Poštnina in kurirske storitve 9.863,6210.500,009.091,91 91,29.000,00 99,0

4023 Prevozni stroški in storitve 4.566,177.160,008.355,55 126,25.760,00 68,9

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.854,423.700,002.525,08 101,62.900,00 114,9

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 419,951.234,004.515,07 357,21.500,00 33,2

402304 Pristojbine za registracijo vozil 176,66210,00177,98 118,9210,00 118,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.115,142.016,001.137,42 103,11.150,00 101,1

4024 Izdatki za službena potovanja 5.463,487.200,004.111,93 120,66.590,00 160,3

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 248,35520,0081,12 221,5550,00 678,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00100,000,00 ---200,00 ---

402402 Stroški prevoza v državi 5.047,735.950,003.948,91 106,65.380,00 136,2

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0,00100,000,00 ---100,00 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 79,00200,000,00 126,6100,00 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 88,40330,0081,90 294,1260,00 317,5

4025 Tekoče vzdrževanje 421.459,69456.168,00241.629,79 79,3334.227,00 138,3

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,005.500,001.824,69 ---5.500,00 301,4

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 22.348,2324.758,006.329,29 135,130.200,00 477,2

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 373.844,92392.480,00198.471,67 68,7256.667,00 129,3
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402504 Zavarovalne premije za objekte 5.797,575.800,005.339,40 100,05.800,00 108,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 20,52100,006,50 487,3100,00 ---

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.524,304.500,004.508,22 102,23.600,00 79,9

402512 Zavarovalne premije za opremo 526,42570,00570,00 133,0700,00 122,8

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 3.721,794.500,003.997,37 99,43.700,00 92,6

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 11.675,9417.960,0020.582,65 239,527.960,00 135,8

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.148,252.610,002.304,82 104,32.240,00 97,2

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 2.148,252.610,002.304,82 104,32.240,00 97,2

4029 Drugi operativni odhodki 79.362,3598.309,0067.540,10 83,366.105,00 97,9

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 8.547,028.550,005.313,60 35,13.000,00 56,5

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 33.586,2537.133,0016.771,07 59,319.900,00 118,7

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.144,842.700,00787,62 93,32.000,00 253,9

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 9.534,0316.900,0028.933,09 124,811.900,00 41,1

402922Članarine v domačih neprofitnih institucijah 923,541.500,001.369,71 162,41.500,00 109,5

402931 Plačila bančnih storitev 432,20600,00431,49 127,3550,00 127,5

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 220,561.175,00220,56 ---2.250,00 ---

402999 Drugi operativni odhodki 23.616,1529.313,0013.548,98 103,724.485,00 180,7

4029999 Str.nagrad in str.prehr.dijakov in študentov na obvez.opravlj.prakse 357,76438,00163,98 145,4520,00 317,1

403 Plačila domačih obresti 3.164,596.800,005.407,21 145,74.610,00 85,3

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.334,404.000,002.786,81 135,61.810,00 65,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00900,000,00 ---1.000,00 ---

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.334,403.100,002.786,81 60,7810,00 29,1

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.830,192.800,002.620,40 153,02.800,00 106,9

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 1.830,192.800,002.620,40 153,02.800,00 106,9

409 Rezerve 45.555,0047.035,0035.555,00 111,050.555,00 142,2

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,001.480,000,00 ---15.000,00 ---

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,001.480,000,00 ---15.000,00 ---

4091 Proračunska rezerva 45.000,0045.000,0035.000,00 77,835.000,00 100,0

409100 Proračunska rezerva 45.000,0045.000,0035.000,00 77,835.000,00 100,0

4093 Sredstva za posebne namene 555,00555,00555,00 100,0555,00 100,0

409300 Sredstva proračunskih skladov 555,00555,00555,00 100,0555,00 100,0
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.274.341,241.387.657,001.253.100,03 106,21.353.538,00 108,0

410 Subvencije 81.797,0583.808,0066.736,81 112,692.081,00 138,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 81.797,0583.808,0066.736,81 112,692.081,00 138,0

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 78.879,7980.208,0066.736,81 100,879.481,00 119,1

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.917,263.600,000,00 431,912.600,00 ---

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 840.918,11910.921,00851.547,47 105,9890.626,00 104,6

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2.095,202.291,001.474,40 229,14.800,00 325,6

411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.095,202.291,001.474,40 229,14.800,00 325,6

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.346,526.290,004.986,86 84,24.500,00 90,2

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.346,526.290,004.986,86 84,24.500,00 90,2

4117 Štipendije 3.970,007.560,005.410,00 100,84.000,00 73,9

411799 Druge štipendije 3.970,007.560,005.410,00 100,84.000,00 73,9

4119 Drugi transferi posameznikom 829.506,39894.780,00839.676,21 105,8877.326,00 104,5

411900 Regresiranje prevozov v šolo 52.697,6955.851,0052.330,12 104,054.800,00 104,7

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.067,281.068,00874,86 178,01.900,00 217,2

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 145.669,77145.670,00132.971,06 103,0150.000,00 112,8

411920 Subvencioniranje stanarin 18.208,7818.210,0017.112,58 100,018.200,00 106,4

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 369.291,51417.920,00377.666,49 106,9394.900,00 104,6

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 50.140,1050.141,0054.692,87 112,756.512,00 103,3

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 192.431,26205.920,00204.028,23 104,5201.014,00 98,5

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 85.630,2996.255,00102.802,52 124,5106.587,00 103,7

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 85.630,2996.255,00102.802,52 124,5106.587,00 103,7

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 85.630,2996.255,00102.802,52 124,5106.587,00 103,7
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413 Drugi tekoči domači transferi 265.995,79296.673,00232.013,23 99,3264.244,00 113,9

4130 Tekoči transferi občinam 7.593,917.762,007.050,60 102,57.784,00 110,4

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 7.593,917.762,007.050,60 102,57.784,00 110,4

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 28.452,8033.900,0033.813,25 98,428.000,00 82,8

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 28.452,8033.900,0033.813,25 98,428.000,00 82,8

4133 Tekoči transferi v javne zavode 225.127,77245.699,00184.046,82 98,3221.364,00 120,3

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 120.722,35125.682,0074.490,16 83,6100.978,00 135,6

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 8.311,239.784,007.882,64 112,09.312,00 118,1

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 95.123,56109.167,00101.306,83 115,7110.034,00 108,6

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 970,631.066,00367,19 107,21.040,00 283,2

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.821,319.312,007.102,56 147,27.096,00 99,9

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.821,319.312,007.102,56 147,27.096,00 99,9
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 774.944,611.003.653,00635.819,96 144,31.118.571,00 175,9

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 774.944,611.003.653,00635.819,96 144,31.118.571,00 175,9

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,000,00 ---25.000,00 ---

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,000,00 ---25.000,00 ---

4201 Nakup prevoznih sredstev 0,000,000,00 ---132.000,00 ---

420101 Nakup avtomobilov 0,000,000,00 ---12.000,00 ---

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 0,000,000,00 ---120.000,00 ---

4202 Nakup opreme 45.379,2151.642,0035.704,89 41,218.700,00 52,4

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.068,521.850,001.778,80 187,22.000,00 112,4

420201 Nakup pisarniške opreme 714,031.500,00156,89 210,11.500,00 956,1

420202 Nakup strojne računalniške opreme 14.905,0215.500,002.945,85 26,84.000,00 135,8

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.474,261.475,001.251,13 115,31.700,00 135,9

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,000,0025.354,47 ---0,00 0,0

420246 Nakup opreme za knjižnice 1.947,672.350,000,00 0,00,00 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 25.269,7128.967,004.217,75 37,69.500,00 225,2

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.919,7536.638,0031.451,20 ---115.485,00 367,2

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.919,7536.638,0031.451,20 ---115.485,00 367,2

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 597.802,81654.280,00395.875,17 78,0466.246,00 117,8

420401 Novogradnje 15.616,5128.967,00135.349,82 52,58.200,00 6,1

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 582.186,30625.313,00260.525,35 78,7458.046,00 175,8

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 110.484,50238.994,00114.268,06 250,1276.278,00 241,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 110.484,50238.994,00114.268,06 235,1259.778,00 227,3

420501 Obnove 0,000,000,00 ---16.500,00 ---

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.929,004.929,0019.485,00 405,820.000,00 102,6

420600 Nakup zemljišč 4.929,004.929,0019.485,00 405,820.000,00 102,6

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.589,341.735,0010.111,72 251,74.000,00 39,6

420703 Nakup licenčne programske opreme 1.589,341.735,0010.111,72 251,74.000,00 39,6

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.840,0015.435,0028.923,92 688,560.862,00 210,4

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.840,0015.435,0028.923,92 688,560.862,00 210,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 22.542,9028.466,0021.721,18 264,559.623,00 274,5

431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 10.359,5110.676,0010.495,00 296,430.700,00 292,5

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.359,5110.676,0010.495,00 296,430.700,00 292,5

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.359,5110.676,0010.495,00 296,430.700,00 292,5

Stran 11 od 15
153



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(1)

IndeksL. 2018

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.183,3917.790,0011.226,18 237,428.923,00 257,6

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.183,3917.790,0011.226,18 237,428.923,00 257,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.183,3917.790,0011.226,18 237,428.923,00 257,6
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III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-559.939,00 -102.551,74148.346,86 359,1-368.275,00 ---

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

-553.139,00 -99.387,15153.749,68 365,9-363.665,00 ---

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

87.944,00 357.703,23500.840,17 69,7249.253,00 49,8
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IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ---0,00 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00 ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00 ---

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ---0,00 ---

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

0,00 0,000,00 ---0,00 ---
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 111.556,00111.556,00108.312,00 103,7115.652,00 106,8
50 ZADOLŽEVANJE 111.556,00111.556,00108.312,00 103,7115.652,00 106,8

500 Domače zadolževanje 111.556,00111.556,00108.312,00 103,7115.652,00 106,8

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 111.556,00111.556,00108.312,00 103,7115.652,00 106,8

5003071 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2017 0,000,00108.312,00 ---0,00 0,0

5003072 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2018 111.556,00111.556,000,00 0,00,00 ---

5003073 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2019 0,000,000,00 ---115.652,00 ---

VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 186.692,86186.808,00175.102,00 70,4131.373,00 75,0
55 ODPLAČILA DOLGA 186.692,86186.808,00175.102,00 70,4131.373,00 75,0

550 Odplačila domačega dolga 186.692,86186.808,00175.102,00 70,4131.373,00 75,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 93.702,1293.703,0093.702,12 28,026.203,00 28,0

5501010 Odplač.kred.poslov.bankam-dolgoroč.kred.-PBSl.2007,092016 NKBM 26.202,1226.203,0026.202,12 100,026.203,00 100,0

5501011 Odplač.kred.poslov.bankam-dologor.kr.-PBS.l.2014,092016 NKBM 67.500,0067.500,0067.500,00 0,00,00 0,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 92.990,7493.105,0081.399,88 113,1105.170,00 129,2

5503050 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Stanov.sklad RS 666,46700,00639,08 105,0700,00 109,5

5503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 39.222,8039.300,0039.222,80 100,239.314,00 100,2

5503052 Odplač.kred.javnim skladom-dolgor.kred.-Javni sklad Ribnica 41.538,0041.540,0041.538,00 100,041.540,00 100,0

5503070 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2016 11.563,4811.565,000,00 100,211.581,00 ---

5503071 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2017 0,000,000,00 ---12.035,00 ---

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

-635.191,00 -177.688,6081.556,86 216,1-383.996,00 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -75.252,00 -75.136,86-66.790,00 20,9-15.721,00 23,5

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 559.939,00 102.551,74-148.346,86 359,1368.275,00 ---

635.191,17XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 635.191,17553.634,31 455.000,00

Stran 15 od 15
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki prora čuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

2.2. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

0001 OBČINSKI SVET 60.166,9877.032,0036.859,86 143,152.762,00 87,7

32.479,4701 POLITI ČNI SISTEM 40.732,0010.571,96 148,615.712,00 48,4

32.479,470101 Politični sistem 40.732,0010.571,96 148,615.712,00 48,4

24.794,9001019001 Dejavnost občinskega sveta 28.962,0010.571,96 146,015.432,00 62,2

7.969,70101001 Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij 10.500,007.866,92 129,710.200,00 128,0
7.969,70402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 10.300,007.866,92 127,110.000,00 125,5

0,00402999 Drugi operativni odhodki 200,000,00 ---200,00 ---

631,56101004 Financiranje političnih strank 632,00631,56 100,1632,00 100,1
631,56412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 632,00631,56 100,1632,00 100,1

13.229,49101005 Nadomestilo članom občinske volilne komisije 13.230,000,00 ---0,00 0,0
13.229,49402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 13.230,000,00 ---0,00 0,0

0,00101006 Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 1.000,000,00 ---1.000,00 ---
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,000,00 ---1.000,00 ---

2.964,15101007 Financiranje svetniških skupin 3.600,002.073,48 173,63.600,00 121,5
2.964,15412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,002.073,48 173,63.600,00 121,5

7.684,5701019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 11.770,000,00 ---280,00 3,6

3.981,67101200 Materialni stroški volitev 8.067,000,00 ---280,00 7,0
3.981,67402099 Drugi splošni material in storitve 8.067,000,00 ---280,00 7,0

Stran: 1 od 44
158



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

3.702,90101201 Nadomestila članom volilnih odborov 3.703,000,00 ---0,00 0,0
3.702,90402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.703,000,00 ---0,00 0,0

21.814,3704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

25.800,0019.468,59 102,219.900,00 91,2

1.726,300401 Kadrovska uprava 2.364,003.743,91 26,71.000,00 57,9

1.726,3004019001 Vodenje kadrovskih zadev 2.364,003.743,91 26,71.000,00 57,9

1.726,30104300 Občinske nagrade (stroški v zvezi s podel.nagrad in priznanj) 2.364,003.743,91 26,71.000,00 57,9
1.726,30402099 Drugi splošni material in storitve 2.364,003.743,91 26,71.000,00 57,9

20.088,070403 Druge skupne administrativne službe 23.436,0015.724,68 120,218.900,00 94,1

12.287,0704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 15.236,008.537,61 125,310.700,00 87,1

2.901,54104400 Objava občinskih predpisov 3.300,001.955,66 153,43.000,00 103,4
2.901,54402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.300,001.955,66 153,43.000,00 103,4

1.667,83104401 Izdelava zastave, grba občine 1.668,00479,46 271,11.300,00 78,0
1.667,83402999 Drugi operativni odhodki 1.668,00479,46 271,11.300,00 78,0

4.063,56104403 Spletne strani občine 4.580,002.415,60 82,82.000,00 49,2
4.063,56402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.580,002.415,60 82,82.000,00 49,2

760,74104404 Katalog lokalnih predpisov 1.400,00768,52 104,1800,00 105,2
760,74402999 Drugi operativni odhodki 1.400,00768,52 104,1800,00 105,2

1.305,40104406 Stroški snemanja sej 2.700,001.448,47 145,02.100,00 160,9
707,60402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,00915,31 163,91.500,00 212,0

597,80420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.200,00533,16 112,5600,00 100,4

1.588,00104407 Stroški za E-portal 1.588,001.469,90 102,11.500,00 94,5
1.588,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.588,001.469,90 102,11.500,00 94,5

Stran: 2 od 44
159



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

7.801,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.200,007.187,07 114,18.200,00 105,1

7.662,00104500 Prireditve ob občinskem prazniku in spominskem dnevu 8.000,005.847,77 136,88.000,00 104,4
7.662,00402999 Drugi operativni odhodki 8.000,005.847,77 136,88.000,00 104,4

139,00104501 Prireditve ob državnih praznikih 200,001.339,30 14,9200,00 143,9
139,00402999 Drugi operativni odhodki 200,001.339,30 14,9200,00 143,9

923,5406 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.500,001.369,71 109,51.500,00 162,4

923,540601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.500,001.369,71 109,51.500,00 162,4

923,5406019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.500,001.369,71 109,51.500,00 162,4

923,54106600 Delovanje nevlad.institucij lokalnih skupnosti (ZOS,SOS) 1.500,001.369,71 109,51.500,00 162,4
923,54402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.500,001.369,71 109,51.500,00 162,4

4.949,6018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000,005.449,60 287,215.650,00 316,2

4.949,601803 Programi v kulturi 9.000,005.449,60 287,215.650,00 316,2

4.949,6018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 9.000,005.449,60 287,215.650,00 316,2

2.849,60118810 Stroški oglaševanja 6.800,002.849,60 456,213.000,00 456,2
2.849,60402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 6.800,002.849,60 280,78.000,00 280,7

0,004020061 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav-avdiovizualne objave 0,000,00 ---5.000,00 ---

2.100,00118812 Oglasni panoji 2.200,002.600,00 101,92.650,00 126,2
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,000,00 ---750,00 ---

2.100,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.100,002.600,00 73,11.900,00 90,5

Stran: 3 od 44
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002 - ŽUPAN

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

0002 ŽUPAN 64.266,7868.617,0066.223,95 109,772.638,00 113,0

58.726,7801 POLITI ČNI SISTEM 62.017,0059.681,95 112,367.038,00 114,2

58.726,780101 Politični sistem 62.017,0059.681,95 112,367.038,00 114,2

58.726,7801019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.017,0059.681,95 112,367.038,00 114,2

39.932,16201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih-župan 40.882,0040.387,82 95,838.687,00 96,9
34.803,62400000 Osnovne plače 34.805,0035.166,71 99,535.000,00 100,6

3.546,55400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.274,003.804,47 48,41.840,00 51,9

842,79400100 Regres za letni dopust 843,00600,00 147,8887,00 105,3

739,20400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 960,00816,64 117,6960,00 129,9

6.507,24201002 Prispevki delodajalca za socialno varnost 6.685,006.491,22 96,46.258,00 96,2
3.393,99401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.480,003.448,96 94,23.250,00 95,8

2.515,78401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.580,002.556,48 93,92.400,00 95,4

203,27401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220,00206,56 94,4195,00 95,9

22,99401200 Prispevek za zaposlovanje 27,0023,37 98,423,00 100,0

38,38401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0038,98 97,538,00 99,0

332,83401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 333,00216,87 162,3352,00 105,8

2.012,42201003 Materialni stroški in drugi operativni odhodki 3.200,002.738,27 73,02.000,00 99,4
1.222,86402009 Izdatki za reprezentanco 2.200,002.017,27 59,51.200,00 98,1

390,58402099 Drugi splošni material in storitve 500,00416,00 96,2400,00 102,4

398,98402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00305,00 131,2400,00 100,3

2.893,88201004 Izdatki za službena potovanja 3.450,002.683,56 115,53.100,00 107,1
33,60402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,0044,16 226,5100,00 297,6

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,000,00 ---200,00 ---

2.772,28402402 Stroški prevoza v državi 2.850,002.633,40 94,92.500,00 90,2

0,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 100,000,00 ---100,00 ---

79,00402405 Stroški prevoza v tujini 200,000,00 ---100,00 126,6

9,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100,006,00 ---100,00 ---

Stran: 4 od 44
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002 - ŽUPAN

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

0,00201005 Nadom.plače funkc.po poteku županske funkcije 0,000,00 ---9.193,00 ---
0,00400000 Osnovne plače 0,000,00 ---7.840,00 ---

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,000,00 ---694,00 ---

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0,000,00 ---515,00 ---

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,000,00 ---43,00 ---

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 0,000,00 ---5,00 ---

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,000,00 ---8,00 ---

0,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,000,00 ---88,00 ---

7.381,08201020 Nagrada nepoklicnega funkcionarja - podžupan (prej p.p. 101002) 7.500,007.381,08 101,67.500,00 101,6
7.381,08402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.500,007.381,08 101,67.500,00 101,6

0,00201021 Potni stroški nepoklicnega funkcionarja - podžupana (prej P.P.101003) 300,000,00 ---300,00 ---
0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 300,000,00 ---300,00 ---

5.540,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

6.600,006.542,00 85,65.600,00 101,1

5.540,000403 Druge skupne administrativne službe 6.600,006.542,00 85,65.600,00 101,1

5.540,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.600,006.542,00 85,65.600,00 101,1

5.540,00204200 Pokroviteljstva občine 6.600,006.542,00 85,65.600,00 101,1
200,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 200,000,00 ---100,00 50,0

5.340,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.400,006.542,00 84,15.500,00 103,0

Stran: 5 od 44
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0003 - NADZORNI ODBOR

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

0003 NADZORNI ODBOR 4.572,296.650,00925,77 302,52.800,00 61,2

4.572,2902 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.650,00925,77 302,52.800,00 61,2

4.572,290203 Fiskalni nadzor 6.650,00925,77 302,52.800,00 61,2

4.572,2902039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.650,00925,77 302,52.800,00 61,2

949,51302001 Nadomestila članom nadzornega odbora 1.500,00925,77 162,01.500,00 158,0
949,51402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.500,00925,77 162,01.500,00 158,0

3.622,78302002 Materialni stroški za delovanje nadzornega odbora 5.000,000,00 ---1.000,00 27,6
3.622,78402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,000,00 ---1.000,00 27,6

0,00302003 Prevozni stroški-nadzorni odbor 150,000,00 ---300,00 ---
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,000,00 ---100,00 ---

0,00402402 Stroški prevoza v državi 100,000,00 ---200,00 ---

Stran: 6 od 44
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004 - OBČINSKA UPRAVA

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

0004 OBČINSKA UPRAVA 3.100.680,933.558.231,002.537.172,88 137,73.493.547,00 112,7

432,2002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 600,00431,49 127,5550,00 127,3

432,200202 Urejanje na področju fiskalne politike 600,00431,49 127,5550,00 127,3

432,2002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 600,00431,49 127,5550,00 127,3

432,20402002 Stroški plačilnega prometa-provizija Banke Slovenije 600,00431,49 127,5550,00 127,3
432,20402931 Plačila bančnih storitev 600,00431,49 127,5550,00 127,3

17.411,0604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

35.554,0040.569,09 95,738.807,00 222,9

17.411,060403 Druge skupne administrativne službe 35.554,0040.569,09 95,738.807,00 222,9

2.642,5004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.200,004.335,93 69,23.000,00 113,5

2.642,50404100 Prireditev - starejši občani 4.200,004.335,93 69,23.000,00 113,5
2.642,50402099 Drugi splošni material in storitve 4.200,004.335,93 69,23.000,00 113,5

14.768,5604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 31.354,0036.233,16 98,835.807,00 242,5

8.388,99404200 Izvršbe in drugi sodni postopki 15.000,0027.591,37 36,210.000,00 119,2
8.388,99402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.000,0027.591,37 36,210.000,00 119,2

1.231,52404202 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 4.232,001.709,84 247,54.232,00 343,6
1.231,52402099 Drugi splošni material in storitve 1.232,001.297,97 94,91.232,00 100,0

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000,00411,87 728,43.000,00 ---

4.574,93404203 Materialni stroški poslovnih prostorov-ZD Lovrenc na Poh. 6.522,005.218,19 113,05.895,00 128,9
0,00402001 Čistilni material in storitve 100,000,00 ---50,00 ---

1.076,72402099 Drugi splošni material in storitve 1.107,00311,08 353,61.100,00 102,2

948,08402200 Električna energija 1.500,001.423,98 70,21.000,00 105,5

2.388,14402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.387,24 104,72.500,00 104,7

161,99402203 Voda in komunalne storitve 165,00144,10 114,5165,00 101,9

0,00402204 Odvoz smeti 150,0077,38 103,480,00 ---

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00874,41 114,41.000,00 ---

Stran: 7 od 44
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A. Bilanca odhodkov
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PREDLOG
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(4) (4)/(3)

Indeks

573,12404206 Materialni stroški poslovnega prostora na Činžatu 1.400,001.713,76 183,83.150,00 549,6
548,11402200 Električna energija 800,00424,22 141,4600,00 109,5

25,01402203 Voda in komunalne storitve 100,0022,41 223,150,00 199,9

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,001.267,13 197,32.500,00 ---

0,00404249 Invest.vzdrževanje Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju 4.100,000,00 ---7.030,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.100,000,00 ---7.030,00 ---

0,00404253 Investicija - Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju, 2. faza 100,000,00 ---500,00 ---
0,00420401 Novogradnje 100,000,00 ---500,00 ---

0,00404254 Invest.vzdrž. Poslov.p. Činžat 0,000,00 ---5.000,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---5.000,00 ---

1.630,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.860,001.630,00 100,01.630,00 100,0

1.630,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.860,001.630,00 100,01.630,00 100,0

1.630,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.860,001.630,00 100,01.630,00 100,0

1.280,00405100 Zveza za tehnični kulturo Slovenije 1.280,001.280,00 100,01.280,00 100,0
1.280,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.280,001.280,00 100,01.280,00 100,0

350,00405101 Raziskovalna dejavnost - OŠ 580,00350,00 100,0350,00 100,0
350,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 580,00350,00 100,0350,00 100,0

Stran: 8 od 44
165



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004 - OBČINSKA UPRAVA
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415.053,5606 LOKALNA SAMOUPRAVA 449.993,00370.761,31 117,1434.327,00 104,6

415.053,560603 Dejavnost občinske uprave 449.993,00370.761,31 117,1434.327,00 104,6

377.437,3406039001 Administracija občinske uprave 409.415,00351.301,28 118,4415.827,00 110,2

202.837,85406101 Plače zaposlenih v občinski upravi 214.870,00197.817,66 120,1237.623,00 117,2
169.087,78400000 Osnovne plače 172.015,00162.910,33 118,0192.233,00 113,7

8.654,19400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.352,0010.882,94 147,016.000,00 184,9

76,96400004 Drugi dodatki 450,00319,35 140,9450,00 584,7

8.533,23400100 Regres za letni dopust 9.000,007.551,00 106,08.000,00 93,8

6.471,13400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.568,006.585,28 127,88.415,00 130,0

3.307,85400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.600,002.892,38 104,63.025,00 91,5

3.883,70400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 3.885,000,00 ---2.000,00 51,5

2.823,01400400 Sredstva za nadurno delo 3.000,001.742,92 114,82.000,00 70,9

0,00400901 Odpravnine 0,004.933,46 111,55.500,00 ---

33.809,36406102 Prispevki delodajalca za socialno varnost 35.752,0030.455,98 126,438.505,00 113,9
16.330,57401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.350,0015.704,66 121,019.000,00 116,4

12.104,94401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.900,0011.625,83 121,114.080,00 116,3

977,96401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.050,00938,68 121,51.140,00 116,6

229,55401200 Prispevek za zaposlovanje 270,00162,53 135,4220,00 95,8

184,52401300 Prispevek za starševsko varstvo 200,00177,25 112,8200,00 108,4

3.981,82401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.982,001.847,03 209,33.865,00 97,1

0,00406140 Stroški usposabljanja na delovnem mestu 430,00386,08 0,00,00 ---
0,00400004 Drugi dodatki 250,00236,58 0,00,00 ---

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 30,0026,00 0,00,00 ---

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,00123,50 0,00,00 ---
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72.060,07406150 Pisarniški in splošni material in storitve 79.071,0063.396,94 111,870.897,00 98,4
8.550,11402000 Pisarniški material in storitve 9.000,006.829,58 131,89.000,00 105,3

12.026,73402001 Čistilni material in storitve 12.027,0010.391,31 108,311.250,00 93,5

4.421,94402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.700,003.899,07 76,93.000,00 67,8

25.776,61402007 Računalniške storitve 26.300,0024.028,16 116,427.972,00 108,5

1.434,72402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.525,001.220,00 125,01.525,00 106,3

3.093,02402009 Izdatki za reprezentanco 3.300,002.352,93 85,02.000,00 64,7

8.663,46402099 Drugi splošni material in storitve 9.535,008.901,21 89,98.000,00 92,3

3.677,084020993 Drugi splošni mat. in storit.- Energetsko upravljanje 3.800,003.774,68 100,73.800,00 103,3

0,004020994 Drugi sploš.mat.in storitve-notranja pravila 2.000,002.000,00 67,51.350,00 ---

4.416,404020995 Drugi spološ.material in storitve- varstvo osebnih podatkov 6.884,000,00 ---3.000,00 67,9

26.189,73406170 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije 27.151,0023.790,49 108,225.730,00 98,2
10.025,56402200 Električna energija 10.026,008.127,95 124,310.100,00 100,7

325,34402203 Voda in komunalne storitve 326,00177,87 185,5330,00 101,4

0,00402204 Odvoz smeti 261,00280,65 106,9300,00 ---

5.975,21402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.038,006.112,11 98,26.000,00 100,4

9.863,62402206 Poštnina in kurirske storitve 10.500,009.091,91 99,09.000,00 91,2

2.737,75406180 Prevozni stroški in storitve 4.510,007.174,62 54,53.910,00 142,8
1.427,67402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.000,001.655,83 90,61.500,00 105,1

419,95402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.234,004.515,07 33,21.500,00 357,2

153,72402304 Pristojbine za registracijo vozil 160,00153,72 104,1160,00 104,1

736,41402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.116,00850,00 88,2750,00 101,9

2.543,20406190 Izdatki za službena potovanja 2.890,001.428,37 178,52.550,00 100,3
214,75402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 250,0036,96 676,4250,00 116,4

2.249,05402402 Stroški prevoza v državi 2.500,001.315,51 167,22.200,00 97,8

79,40402499 Drugi izdatki za službena potovanja 140,0075,90 131,8100,00 125,9

7.086,20406299 Pravno in drugo ekspertno svetovanje, priprava pravnih aktov 10.750,001.769,00 508,89.000,00 127,0
7.086,20402999 Drugi operativni odhodki 10.750,001.769,00 508,89.000,00 127,0
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11.568,84406300 Drugi operativni odhodki 11.950,006.785,17 88,05.970,00 51,6
8.547,02402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 8.550,005.313,60 56,53.000,00 35,1

1.745,86402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.000,00482,62 310,81.500,00 85,9

918,20402999 Drugi operativni odhodki 962,00824,97 115,2950,00 103,5

357,764029999 Str.nagrad in str.prehr.dijakov in študentov na obvez.opravlj.prakse 438,00163,98 317,1520,00 145,4

1.646,40406301 Varnost pri delu 2.300,001.559,92 192,33.000,00 182,2
1.646,40402099 Drugi splošni material in storitve 2.300,001.559,92 192,33.000,00 182,2

6.110,91406303 Medobč.inšpekt.in redarstvo Maribor-MIRM (od 2012 združena sl.) 6.111,005.605,60 106,75.982,00 97,9
6.110,91413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 6.111,005.605,60 106,75.982,00 97,9

0,00406400 Tekoče vzdrževanje  upravnih prostorov - Sp.trg 8 1.500,00538,41 278,61.500,00 ---
0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.500,00538,41 278,61.500,00 ---

5.974,54406401 Zavarovalne premije za objekte in opremo 6.030,005.842,60 105,46.160,00 103,1
4.500,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.500,004.324,48 104,14.500,00 100,0

526,42402512 Zavarovalne premije za opremo 570,00570,00 122,8700,00 133,0

948,12402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 960,00948,12 101,3960,00 101,3

3.742,31406402 Tekoče vzdrževanje računalnikov in komunikacijske opreme 4.600,004.003,87 94,93.800,00 101,5
20,52402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100,006,50 ---100,00 487,3

3.721,79402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 4.500,003.997,37 92,63.700,00 99,4

1.130,18406403 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,00746,57 160,71.200,00 106,2
1.130,18402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,00746,57 160,71.200,00 106,2

37.616,2206039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 40.578,0019.460,03 95,118.500,00 49,2

23.987,65406420 Nakup opreme 26.300,0017.241,09 78,313.500,00 56,3
1.068,52420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.850,001.778,80 112,42.000,00 187,2

714,03420201 Nakup pisarniške opreme 1.500,0069,00 ---1.500,00 210,1

14.905,02420202 Nakup strojne računalniške opreme 15.500,002.945,85 135,84.000,00 26,8

1.474,26420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.475,001.251,13 79,91.000,00 67,8

4.236,48420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.240,001.084,59 92,21.000,00 23,6

1.589,34420703 Nakup licenčne programske opreme 1.735,0010.111,72 39,64.000,00 251,7
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13.628,57406443 Invest.vzdrževanje poslovne stavbe Spodnji trg 8 14.278,002.218,94 225,35.000,00 36,7
13.628,57420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.278,002.218,94 225,35.000,00 36,7

22.783,8607 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 28.300,0027.433,62 602,2165.200,00 725,1

22.783,860703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 28.300,0027.433,62 602,2165.200,00 725,1

824,3507039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.024,005.438,62 90,14.900,00 594,4

284,35407001 Usposabljanje in opremljanje enot CZ 2.500,002.198,62 113,72.500,00 879,2
284,35402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.198,62 113,72.500,00 879,2

540,00407002 Sofinanc.dejavnosti društev in drugih organizacij na področju CZ 3.524,003.240,00 74,12.400,00 444,4
540,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.624,002.340,00 25,6600,00 111,1

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 200,01.800,00 ---

21.959,5107039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 22.276,0021.995,00 728,8160.300,00 730,0

7.000,00407200 Financiranje redne dejavnosti PGD Lovrenc na Poh. 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,0
7.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,0

4.600,00407201 Dejavnost gasilske zveze Ruše 4.600,004.500,00 102,24.600,00 100,0
4.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.600,004.500,00 102,24.600,00 100,0

7.676,00407202 Sofinanciranje nabave gasilske opreme- poraba požarne takse 7.676,007.495,00 102,77.700,00 100,3
7.676,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.676,007.495,00 102,77.700,00 100,3

2.683,51407211 Osebna oprema gasilcev 3.000,003.000,00 100,03.000,00 111,8
2.683,51431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 100,03.000,00 111,8

0,00407215 Nakup gasilskega vozila 0,000,00 ---120.000,00 ---
0,00420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 0,000,00 ---120.000,00 ---

0,00407216 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju 0,000,00 ---18.000,00 ---
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---18.000,00 ---
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2.951,1408 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.298,002.247,53 120,12.700,00 91,5

2.951,140802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 3.298,002.247,53 120,12.700,00 91,5

2.951,1408029001 Prometna varnost 3.198,002.247,53 115,72.600,00 88,1

2.951,14408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.198,002.247,53 115,72.600,00 88,1
353,57402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 600,00597,30 100,5600,00 169,7

2.597,57402999 Drugi operativni odhodki 2.598,001.650,23 121,22.000,00 77,0

0,0008029002 Notranja varnost 100,000,00 ---100,00 ---

0,00408010 Delovanje sosveta za varnost 100,000,00 ---100,00 ---
0,00402999 Drugi operativni odhodki 100,000,00 ---100,00 ---

161.243,6210 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 185.800,00151.552,56 119,6181.284,00 112,4

161.243,621003 Aktivna politika zaposlovanja 185.800,00151.552,56 119,6181.284,00 112,4

161.243,6210039001 Povečanje zaposljivosti 185.800,00151.552,56 119,6181.284,00 112,4

26.094,57410100 Javna dela - 20 %-40% naročniški delež drugim izvajalcem 32.200,0018.389,43 168,931.050,00 119,0
25.362,70413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 27.400,0015.072,02 206,031.050,00 122,4

731,87413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.800,003.317,41 0,00,00 0,0

114.810,86410200 JAVNA DELA - izvajalec Občina Lovrenc na Pohorju 120.653,00112.712,43 103,4116.500,00 101,5
94.963,28400000 Osnovne plače 96.000,0093.553,64 102,696.000,00 101,1

7.936,30400100 Regres za letni dopust 11.653,007.781,28 96,47.500,00 94,5

7.825,97400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.914,008.168,98 110,29.000,00 115,0

4.085,31400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.086,003.208,53 124,74.000,00 97,9

18.776,74410201 Javna dela - prispevki delodajalca na plače 18.837,0018.633,43 96,617.990,00 95,8
10.641,79401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.647,0010.570,57 92,79.800,00 92,1

7.415,62401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.462,007.352,80 102,07.500,00 101,1

552,31401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 553,00545,68 95,3520,00 94,2

62,68401200 Prispevek za zaposlovanje 70,0061,62 113,670,00 111,7

104,34401300 Prispevek za starševsko varstvo 105,00102,76 97,3100,00 95,8
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1.535,05410210 Javna dela - materialni stroški 3.200,001.817,27 115,62.100,00 136,8
1.535,05402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,001.817,27 110,12.000,00 130,3

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 200,000,00 ---100,00 ---

0,00410211 Namenska poraba sredstev -nagrada za preseganje kvote invalidov 10.700,000,00 ---13.504,00 ---
0,00400000 Osnovne plače 0,000,00 ---9.111,00 ---

0,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0,000,00 ---707,00 ---

0,00400100 Regres za letni dopust 0,000,00 ---1.050,00 ---

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0,000,00 ---850,00 ---

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,000,00 ---807,00 ---

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0,000,00 ---598,00 ---

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,000,00 ---50,00 ---

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 0,000,00 ---28,00 ---

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,000,00 ---10,00 ---

0,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,000,00 ---293,00 ---

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.700,000,00 ---0,00 ---

26,40410350 Javna dela - potni stroški 210,000,00 ---140,00 530,3
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 70,000,00 ---50,00 ---

26,40402402 Stroški prevoza v državi 100,000,00 ---80,00 303,0

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 40,000,00 ---10,00 ---

69.597,5911 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 71.131,0069.106,91 185,2127.997,00 183,9

3.067,261102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3.750,00150,00 ---78.898,00 ---

750,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 750,00150,00 ---75.898,00 ---

0,00411105 Pomoč za spodbujeval.ukrepe za kmet.proizvode (ukrep 2) 0,000,00 ---1.000,00 ---
0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---1.000,00 ---

0,00411106 Pomoč za nalož.-ohranj.kulturne in narav.dedišč.na kmet.gosp.(ukrep3) 0,000,00 ---5.000,00 ---
0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---5.000,00 ---

0,00411107 Pomoč za nalož.- predel.,trženje kmet,živil.proizv.,nal.v nekm.d.(ukrep4) 0,000,00 ---1.500,00 ---
0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---1.500,00 ---
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0,00411108 Pomoč za izobr.in usposablj.-nekmet.dej.na kmet.,predel.,tržen.(ukrep5) 0,000,00 ---1.500,00 ---
0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---1.500,00 ---

600,00411109 Pokrivanje operativnih str.transporta iz odročnih krajev (ukrep6) 600,000,00 ---600,00 100,0
600,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 600,000,00 ---600,00 100,0

150,00411214 Svetovalne storitve na področju kmetijstva 150,00150,00 100,0150,00 100,0
150,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,00150,00 100,0150,00 100,0

0,00411220 Projekt ureditve špotnih površin 0,000,00 ---49.148,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---49.148,00 ---

0,00411221 Razvoj in prilagajanje podežel.območij-obnova vasi-objektov skupnega pomena 0,000,00 ---2.000,00 ---
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---2.000,00 ---

0,00411222 Projekt Lovrenška učna pot 0,000,00 ---15.000,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---15.000,00 ---

2.317,2611029003 Zemljiške operacije 3.000,000,00 ---3.000,00 129,5

2.317,26411205 Pomoč za nalož.v opredm.,neopr.sr.na kmet.gosp.v prim.kmet.p.(ukrep1) 3.000,000,00 ---3.000,00 129,5
2.317,26410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000,000,00 ---3.000,00 129,5

4.883,421103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.300,004.647,92 114,05.300,00 108,5

3.300,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 3.300,003.300,00 100,03.300,00 100,0

3.300,00411400 Obramba pred točo 3.300,003.300,00 100,03.300,00 100,0
3.300,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.300,003.300,00 100,03.300,00 100,0

1.583,4211039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.000,001.347,92 148,42.000,00 126,3

1.583,42411401 Zavetišče za zapuščene živali 2.000,001.347,92 148,42.000,00 126,3
1.583,42402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,001.347,92 148,42.000,00 126,3
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61.646,911104 Gozdarstvo 62.081,0064.308,99 68,143.799,00 71,1

61.646,9111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 62.081,0064.308,99 68,143.799,00 71,1

28.769,37411500 Redno vzdrževanje gozdnih cest 28.957,0028.781,10 100,128.799,00 100,1
28.769,37402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.957,0028.781,10 100,128.799,00 100,1

32.877,54411502 Vzdrževanje gozdnih cest - zimska služba 33.124,0010.528,17 142,515.000,00 45,6
32.877,54402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 33.124,0010.528,17 142,515.000,00 45,6

0,00411550 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov 0,0024.999,72 0,00,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0024.999,72 0,00,00 ---

2.440,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.000,000,00 ---6.710,00 275,0

2.440,001207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 5.000,000,00 ---6.710,00 275,0

2.440,0012079001 Oskrba s toplotno energijo 5.000,000,00 ---6.710,00 275,0

2.440,00412500 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 5.000,000,00 ---6.710,00 275,0
2.440,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000,000,00 ---6.710,00 275,0

449.030,5513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 515.337,00395.661,06 197,5781.603,00 174,1

449.030,551302 Cestni promet in infrastruktura 515.337,00395.661,06 197,5781.603,00 174,1

250.494,0813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 255.473,0098.250,73 150,6148.000,00 59,1

34.217,34413001 Redno vzdrževanje lokalnih cest - v naselju 35.842,0010.964,37 100,311.000,00 32,2
34.217,34402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 35.842,0010.964,37 100,311.000,00 32,2

91.959,44413002 Redno vzdrževanje lokalnih cest - izven naselja 92.497,0039.419,66 177,670.000,00 76,1
91.959,44402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 92.497,0039.419,66 177,670.000,00 76,1

28.851,07413003 Redno vzdrževanje javnih poti - v naselju 29.000,009.780,72 163,616.000,00 55,5
28.851,07402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 29.000,009.780,72 163,616.000,00 55,5
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66.466,84413004 Redno vzdrževanje javnih poti - izven naselja 67.067,0028.603,89 122,435.000,00 52,7
66.466,84402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 67.067,0028.603,89 122,435.000,00 52,7

7.574,43413005 Redno vzdržev.pločnikov,varovalnih ograj, ovir  za umirjanje prometa 8.000,001.921,06 416,48.000,00 105,6
7.574,43402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.000,001.921,06 416,48.000,00 105,6

21.424,96413007 Redno vzdržev.nekategorizirani cest 23.067,007.561,03 105,88.000,00 37,3
21.424,96402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 23.067,007.561,03 105,88.000,00 37,3

132.596,6513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 171.938,00239.178,49 216,0516.672,00 389,7

0,00413050 Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen - 1. del 0,0070.351,35 0,00,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0070.351,35 0,00,00 ---

0,00413101 Invest.vzdržev.lokalnih cest - izven naselja 8.000,000,00 ---0,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000,000,00 ---0,00 ---

0,00413111 Odprava posledic neurja sept. 2014-plaz Jodlov klanec 6.907,000,00 ---6.907,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.907,000,00 ---6.907,00 ---

0,00413113 Odpr.posl.vetroloma dec.2017 na cestni infrastr. 1.000,000,00 ---36.144,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---21.144,00 ---

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,000,00 ---15.000,00 ---

31.117,69413157 Rekonstr. JP  v nasel. - JP Pod Bregom 40.000,0032.288,11 20,56.605,00 21,2
31.117,69420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000,0032.288,11 20,56.605,00 21,2

4.890,00413168 Rekon.JP v naselju- Cesta vstaje I 6.873,000,00 ---410.500,00 ---
4.890,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.873,000,00 ---410.500,00 ---

0,00413170 Rekon.LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku 500,008.749,49 57,25.000,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,008.749,49 57,25.000,00 ---

0,00413172 Rekon.LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 500,002.155,40 0,00,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,002.155,40 0,00,00 ---
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0,00413174 Rekonstr.JP v naselju - Cvetlična ulica 0,000,00 ---2.500,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---2.500,00 ---

96.588,96413180 Rekon.LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 108.158,00114.217,82 9,611.016,00 11,4
96.588,96420402 Rekonstrukcije in adaptacije 108.158,00114.217,82 9,611.016,00 11,4

0,00413200 Inv.vzdrž.cestne infrastr. (pločnikov,mostov,varovalnih ograj, ovir za umirjanje 
prometa)-v naselju

0,000,00 ---3.000,00 ---

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---3.000,00 ---

0,00413201 Invest.vzdržev.cestne infrastr.(pločnikov, mostov) izven naselja 0,0011.416,32 280,332.000,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0011.416,32 280,332.000,00 ---

0,00413500 Investicije v cestno infrastrukturo - investicijska dokumentacija 0,000,00 ---3.000,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---3.000,00 ---

33.425,5513029003 Urejanje cestnega prometa 35.034,0017.276,43 246,042.506,00 127,2

7.884,00413622 Sofinanc.javne službe javni linijski medkrajevni prevoz (Arriva Štajerska) 7.884,006.997,05 75,15.256,00 66,7
7.884,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.884,006.997,05 75,15.256,00 66,7

16.188,22413650 Cestni kataster 17.437,005.734,59 348,820.000,00 123,6
16.188,22402099 Drugi splošni material in storitve 17.437,005.734,59 348,820.000,00 123,6

9.353,33413651 Tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč 9.463,00891,98 560,65.000,00 53,5
9.353,33402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.463,00891,98 560,65.000,00 53,5

0,00413700 Investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč 0,003.652,81 0,00,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,003.652,81 0,00,00 ---

0,00413741 Investicije - avtobusne nadstrešnice 0,000,00 ---12.000,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---12.000,00 ---

0,00413754 Zapornica pri trgovini Mercator 250,000,00 ---250,00 ---
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250,000,00 ---250,00 ---
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32.514,2713029004 Cestna razsvetljava 42.000,0040.955,41 127,052.000,00 159,9

10.727,82413800 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 17.000,0019.634,53 137,527.000,00 251,7
10.727,82402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 17.000,0019.634,53 137,527.000,00 251,7

21.786,45413801 Tokovina 25.000,0021.320,88 103,222.000,00 101,0
21.786,45402200 Električna energija 25.000,0021.320,88 103,222.000,00 101,0

0,00413853 Investicije v cestno razsvetljavo - nakup in postavitev solarnih svetilk 0,000,00 ---3.000,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---3.000,00 ---

0,0013029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 10.892,000,00 ---22.425,00 ---

0,00413870 Rekonstr.c.R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek z izgr.ploč.,cest.r., meteor.k. 10.892,000,00 ---22.425,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.892,000,00 ---22.425,00 ---

47.821,0514 GOSPODARSTVO 51.307,0034.571,26 141,048.733,00 101,9

849,441402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.260,00945,15 131,81.246,00 146,7

849,4414029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.260,00945,15 131,81.246,00 146,7

93,59414012 Sofinanc.projekta MRA: Regijska garancijska shema za Podravje 96,00189,30 100,4190,00 203,0
93,59413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 96,00189,30 100,4190,00 203,0

755,85414015 MRA -Regional.razv.agenc.za Podravje 756,00755,85 100,0756,00 100,0
755,85413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 756,00755,85 100,0756,00 100,0

0,00414018 Mednarodno sodelovanje-gospod.p. 408,000,00 ---300,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 408,000,00 ---300,00 ---

46.971,611403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 50.047,0033.626,11 141,247.487,00 101,1

46.971,6114039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 50.047,0033.626,11 141,247.487,00 101,1

28.846,13414051 Turistične prireditve 30.500,0022.756,10 123,028.000,00 97,1
22.236,87402099 Drugi splošni material in storitve 23.000,0015.670,52 127,620.000,00 89,9

6.609,26412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.085,58 112,98.000,00 121,0

Stran: 19 od 44
176



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004 - OBČINSKA UPRAVA

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

9.640,00414054 Sofin.programov spodbujanja turizma v občini 9.870,004.051,79 140,75.700,00 59,1
1.464,00402007 Računalniške storitve 1.470,001.464,00 102,51.500,00 102,5

8.176,00402099 Drugi splošni material in storitve 8.200,002.387,79 167,54.000,00 48,9

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00200,00 100,0200,00 ---

3.091,93414055 Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne 3.695,001.896,00 308,45.847,00 189,1
589,82402000 Pisarniški material in storitve 590,00208,01 288,5600,00 101,7

37,40402099 Drugi splošni material in storitve 40,0094,30 106,0100,00 267,4

1.091,24402200 Električna energija 1.400,00932,09 128,71.200,00 110,0

99,59402203 Voda in komunalne storitve 172,0048,57 354,1172,00 172,7

119,04402204 Odvoz smeti 120,00109,12 110,0120,00 100,8

354,36402205 Telefon, faks, elektronska pošta 373,00416,02 109,4455,00 128,4

800,48402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 ---2.500,00 312,3

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 0,0087,89 0,00,00 ---

0,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0,000,00 ---700,00 ---

2.440,00414062 Sofinanc.proj.izgrad.Dravske koles.poti med Dravogr.in Sred.obD.RRA Koroška 2.440,002.440,00 100,02.440,00 100,0
2.440,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.440,002.440,00 100,02.440,00 100,0

28,73414064 Mednarodno sodelovanje-turizem 600,000,00 ---500,00 ---
28,73402099 Drugi splošni material in storitve 600,000,00 ---500,00 ---

1.441,82414066 Promocija Dravske kolesarske poti (Zavod za turizem MB-Pohorje) 1.442,001.096,22 91,21.000,00 69,4
1.441,82413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.442,001.096,22 91,21.000,00 69,4

1.483,00414067 Projekt: Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 1.500,001.386,00 108,21.500,00 101,2
1.483,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 1.500,001.386,00 108,21.500,00 101,2

0,00414068 Investicijsko vzdrž.turist. znamenitosti - Pajštva 0,000,00 ---2.500,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---2.500,00 ---
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93.115,4915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 111.567,00102.356,34 97,599.787,00 107,2

92.161,221502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 110.612,00101.418,03 97,598.827,00 107,2

16.708,0415029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 20.373,0010.318,25 138,614.305,00 85,6

13.067,46415005 Odvoz odpadne salonitne kritine 13.068,006.902,81 101,47.000,00 53,6
13.067,46411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 13.068,006.902,81 101,47.000,00 53,6

285,14415007Čistilna akcija - očistimo Slovenijo 500,0060,00 833,3500,00 175,4
285,14402099 Drugi splošni material in storitve 500,0060,00 833,3500,00 175,4

3.355,44415008 Subvencioniranje cene GJS odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 3.740,003.355,44 111,53.740,00 111,5
3.355,44411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.740,003.355,44 111,53.740,00 111,5

0,00415108 Investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 3.065,000,00 ---3.065,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.065,000,00 ---3.065,00 ---

75.453,1815029002 Ravnanje z odpadno vodo 90.239,0091.099,78 92,884.522,00 112,0

19.377,03415201 Pokrivanje razlike količin odpadnih voda nastale pri čiščenju 28.000,0025.148,02 111,328.000,00 144,5
19.377,03411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 28.000,0025.148,02 111,328.000,00 144,5

9.096,47415250 Tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije 9.097,000,00 ---1.000,00 11,0
9.096,47402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.097,000,00 ---1.000,00 11,0

46.603,02415270 Subvencioniranje cene GJS odvajanja odpadnih voda 46.604,0065.798,51 68,545.087,00 96,8
46.603,02411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 46.604,0065.798,51 68,545.087,00 96,8

376,66415303 Razl.okolj.dajat.zarač.zavez.in vplačili RO po obrač. v prorač. 435,00153,25 283,9435,00 115,5
376,66402999 Drugi operativni odhodki 435,00153,25 283,9435,00 115,5

0,00415510 Investicijsko vzdrževanje meteorne kanalizacije 6.103,000,00 ---10.000,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.103,000,00 ---10.000,00 ---
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954,271505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 955,00938,31 102,3960,00 100,6

954,2715059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 955,00938,31 102,3960,00 100,6

954,27415601 Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednot-por.konc.trajn.gosp.z divjadjo 955,00938,31 102,3960,00 100,6
954,27412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 955,00938,31 102,3960,00 100,6

155.016,4216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

199.433,00116.524,89 207,6241.899,00 156,1

0,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 28.000,00585,60 ---27.167,00 ---

0,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.000,00585,60 ---6.000,00 ---

0,00416004 Urejanje in nadzor na področju geod.evidenc (BCP) 6.000,00585,60 ---6.000,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.000,00585,60 ---6.000,00 ---

0,0016029003 Prostorsko načrtovanje 22.000,000,00 ---21.167,00 ---

0,00416250 Prostorski načrt občine 22.000,000,00 ---21.167,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 22.000,000,00 ---21.167,00 ---

90.628,611603 Komunalna dejavnost 92.746,0085.543,79 117,1100.177,00 110,5

90.628,6116039001 Oskrba z vodo 92.746,0085.543,79 117,1100.177,00 110,5

90.628,61416280 Subvencioniranje cene GJS oskrba s pitno vodo 92.746,0085.543,79 117,1100.177,00 110,5
90.628,61411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 92.746,0085.543,79 117,1100.177,00 110,5

59.458,811605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.758,0010.910,50 866,694.555,00 159,0

59.458,8116059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.758,0010.910,50 866,694.555,00 159,0

1.292,48416501 Materialni stroški - upravljanje 1.400,001.400,10 92,91.300,00 100,6
1.292,48402099 Drugi splošni material in storitve 1.400,001.400,10 92,91.300,00 100,6

212,14416502 Materialni stroški - ostalo 1.200,00481,19 249,41.200,00 565,7
212,14402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,00481,19 249,41.200,00 565,7
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1.297,57416503 Zavarovalne premije za stanovanja 1.300,001.014,92 128,11.300,00 100,2
1.297,57402504 Zavarovalne premije za objekte 1.300,001.014,92 128,11.300,00 100,2

22.348,23416550 Redno vzdrževanje stanovanj 24.758,006.329,29 477,230.200,00 135,1
22.348,23402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 24.758,006.329,29 477,230.200,00 135,1

33.753,39416600 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 44.545,001.130,00 ---35.000,00 103,7
33.753,39420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 44.545,001.130,00 ---35.000,00 103,7

555,00416601 Rezervni sklad: tekoče leto 555,00555,00 100,0555,00 100,0
555,00409300 Sredstva proračunskih skladov 555,00555,00 100,0555,00 100,0

0,00416603 Nakup stanovanja 0,000,00 ---25.000,00 ---
0,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,00 ---25.000,00 ---

4.929,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

4.929,0019.485,00 102,620.000,00 405,8

4.929,0016069002 Nakup zemljišč 4.929,0019.485,00 102,620.000,00 405,8

4.929,00416010 Nakup zemljišč 4.929,0019.485,00 102,620.000,00 405,8
4.929,00420600 Nakup zemljišč 4.929,0019.485,00 102,620.000,00 405,8

37.556,8217 ZDRAVSTVENO VARSTVO 46.339,0045.488,82 90,441.141,00 109,5

1.149,311702 Primarno zdravstvo 4.357,006.082,49 128,77.828,00 681,1

1.149,3117029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.357,006.082,49 128,77.828,00 681,1

1.149,31417350 Sofin.invest.projektov Javnega zdrav.zavoda A.Drolca MB 4.357,006.082,49 128,77.828,00 681,1
1.149,31432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.357,006.082,49 128,77.828,00 681,1

36.407,511707 Drugi programi na področju zdravstva 41.982,0039.406,33 84,533.313,00 91,5

30.534,8017079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.982,0035.895,25 83,129.813,00 97,6

28.452,80417601 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 33.900,0033.813,25 82,828.000,00 98,4
28.452,80413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 33.900,0033.813,25 82,828.000,00 98,4
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2.082,00417602 Sofin.zobozdravstv.nujne pomoči v nočnem času(ZD A.Drolca MB) 2.082,002.082,00 87,11.813,00 87,1
2.082,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.082,002.082,00 87,11.813,00 87,1

5.872,7117079002 Mrliško ogledna služba 6.000,003.511,08 99,73.500,00 59,6

5.872,71417701 Mrliško ogledna služba 6.000,003.511,08 99,73.500,00 59,6
5.872,71413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.000,003.511,08 99,73.500,00 59,6

184.450,5018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 292.398,00292.603,56 99,8292.018,00 158,3

164,961802 Ohranjanje kulturne dediščine 11.400,0023.534,71 102,824.200,00 ---

164,9618029001 Nepremična kulturna dediščina 11.400,0023.534,71 102,824.200,00 ---

164,96418002 Tekoče vzdržev. - ostali kulturni spomeniki 2.600,002.387,35 108,92.600,00 ---
164,96402200 Električna energija 200,00177,94 112,4200,00 121,2

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.400,002.209,41 108,62.400,00 ---

0,00418052 Obnova cerkve svete Radegunde 8.800,0016.147,36 71,811.600,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.800,0016.147,36 0,00,00 ---

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---11.600,00 ---

0,00418053 Sofin.obnove kulturnih spomenikov-obnova oltarja v cerkvi sv. Lovrenca 0,005.000,00 0,00,00 ---
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,005.000,00 0,00,00 ---

0,00418055 Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov - cerkev sv.Lovrenca in cerkev v 
Puščavi

0,000,00 ---10.000,00 ---

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---10.000,00 ---

130.831,521803 Programi v kulturi 214.054,00155.818,85 128,1199.638,00 152,6

50.524,4918039001 Knjižničarstvo in založništvo 93.094,0068.176,54 139,094.729,00 187,5

28.371,67418100 Mariborska knjižnica, Enota Lovrenc/P: 29.364,0028.013,73 104,229.200,00 102,9
24.532,25413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 25.505,0024.507,02 103,125.260,00 103,0

3.540,26413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 3.559,003.410,35 105,63.600,00 101,7

299,16413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 300,0096,36 352,8340,00 113,7
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5.106,00418101 MB  knjižnica - materialni stroški 10.212,0014.445,00 106,015.306,00 299,8
5.106,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.212,0014.445,00 106,015.306,00 299,8

1.440,00418102 MB knjižnica - programi 1.440,002.880,00 50,01.440,00 100,0
1.440,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.440,002.880,00 50,01.440,00 100,0

5.250,00418103 MB knjižnica - gradivo, knjige 10.500,0015.750,00 100,015.750,00 300,0
5.250,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.500,0015.750,00 100,015.750,00 300,0

5.788,15418104 MB knjižnica - skupne naloge, plače zaposlenim 5.871,004.665,31 124,35.800,00 100,2
5.054,93413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.137,004.057,57 124,95.066,00 100,2

733,22413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 734,00607,74 120,8734,00 100,1

1.021,00418105 MB knjiž.-sofinanc.material.str.skupnih nalog 2.042,002.422,50 126,43.063,00 300,0
1.021,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.042,002.422,50 126,43.063,00 300,0

0,00418120 Invest.vzdrž.MB knjižnice, enota Lovrenc 0,000,00 ---1.500,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---1.500,00 ---

3.547,67418124 Nakup opreme za MB knjižnico,Enota Lovrenc na Pohorju 3.950,000,00 ---0,00 0,0
1.947,67420246 Nakup opreme za knjižnice 2.350,000,00 ---0,00 0,0

1.600,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.600,000,00 ---0,00 0,0

0,00418125 Knjižnica Lovrenc na P.-unovčitev garancije za odpr.napak v gar.d. 29.715,000,00 ---22.670,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 29.715,000,00 ---22.670,00 ---

18.015,9518039003 Ljubiteljska kultura 20.075,0026.649,33 75,320.075,00 111,4

11.895,95418140 Ljubiteljska kultura - mat.str.-izvajanje kulturnih programov 13.555,0011.674,68 116,113.555,00 114,0
11.895,95412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.555,0011.674,68 116,113.555,00 114,0

6.120,00418145 Sofinanc.kultur.programov Sklada za ljubit.kultur. Dejavnosti 6.120,006.120,00 100,06.120,00 100,0
6.120,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.120,006.120,00 100,06.120,00 100,0

0,00418150 Drugi programi - občasne akcije 400,000,00 ---400,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 400,000,00 ---400,00 ---
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0,00418242 Sofin.nakupa oblek Pihalni godbi PGD Lovrenc na Pohorju 0,008.854,65 0,00,00 ---
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,008.854,65 0,00,00 ---

62.291,0818039005 Drugi programi v kulturi 100.885,0060.992,98 139,184.834,00 136,2

20.138,43418200 Materialni str. Kulturni dom Lovrenc/P 22.704,0020.744,16 105,021.784,00 108,2
6.844,68402001 Čistilni material in storitve 6.845,007.551,13 90,46.824,00 99,7

9.215,79402099 Drugi splošni material in storitve 9.220,007.374,56 125,09.220,00 100,1

2.021,36402200 Električna energija 2.300,001.308,20 175,82.300,00 113,8

1.834,01402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.899,004.109,29 73,03.000,00 163,6

69,91402203 Voda in komunalne storitve 70,0028,42 246,370,00 100,1

0,00402204 Odvoz smeti 217,00236,10 91,9217,00 ---

152,68402205 Telefon, faks, elektronska pošta 153,00136,46 112,1153,00 100,2

60,00418210 Tekoče vzdrž.Kult.dom Lovrenc/P. 500,001.498,34 66,71.000,00 ---
60,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,001.498,34 66,71.000,00 ---

926,30418220 Najemnine dvorane KD Lovrenc/P. 1.000,00917,35 109,01.000,00 108,0
926,30402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.000,00917,35 109,01.000,00 108,0

12.338,14418230 Materialni str. -Prired.center 12.637,009.792,09 129,112.637,00 102,4
5.996,13402001 Čistilni material in storitve 5.997,004.653,40 128,95.997,00 100,0

638,60402099 Drugi splošni material in storitve 700,001.125,26 62,2700,00 109,6

892,46402200 Električna energija 893,00646,36 138,2893,00 100,1

4.186,18402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.217,002.766,95 152,44.217,00 100,7

163,79402203 Voda in komunalne storitve 170,0095,79 177,5170,00 103,8

0,00402204 Odvoz smeti 30,0041,64 72,130,00 ---

460,98402205 Telefon, faks, elektronska pošta 630,00462,69 136,2630,00 136,7

751,02418240 Tekoče vzdrž.in zavarov.pr.Prireditveni center 848,001.200,00 242,42.909,00 387,3
751,02402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 848,001.200,00 242,42.909,00 387,3

1.106,61418245 Najemnine dvorane Prireditvenega centra 1.110,00968,95 114,61.110,00 100,3
1.106,61402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.110,00968,95 114,61.110,00 100,3

18.335,43418301 Nakup opreme za Kulturni d. Lovrenc/p. 20.527,000,00 ---4.100,00 22,4
18.335,43420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.527,000,00 ---4.100,00 22,4
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4.864,09418303 Investicijsko vzdrž.Kult.dom Lovrenc/P. 4.865,0018.709,00 9,61.800,00 37,0
4.864,09420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.865,0018.709,00 9,61.800,00 37,0

0,00418309 Invest.Kulturni dom - unovčitev bančne garancije za odpr.napak v gar.d.. 9.487,000,00 ---9.487,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.487,000,00 ---9.487,00 ---

0,00418330 Inv.prired.center - nakup opreme 900,000,00 ---900,00 ---
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 900,000,00 ---900,00 ---

3.771,06418331 Invest.vzdrževanje Prireditvenega centra 4.200,007.163,09 83,86.000,00 159,1
3.771,06420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.200,007.163,09 83,86.000,00 159,1

0,00418351 Premični oder 22.107,000,00 ---22.107,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 22.107,000,00 ---22.107,00 ---

3.963,001804 Podpora posebnim skupinam 3.963,003.520,00 108,03.800,00 95,9

3.363,0018049001 Programi veteranskih organizacij 3.363,002.920,00 109,63.200,00 95,2

1.443,00418430 Zveza borcev 1.443,001.200,00 100,01.200,00 83,2
1.443,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.443,001.200,00 100,01.200,00 83,2

420,00418431 Območno združenje slov.častnikov, Ruše 420,00420,00 119,1500,00 119,1
420,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 420,00420,00 119,1500,00 119,1

1.300,00418432 OO združ.veteranov, Ruše 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,0
1.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,0

200,00418434 Društvo izgnancev 200,000,00 ---200,00 100,0
200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,000,00 ---200,00 100,0

600,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 600,00600,00 100,0600,00 100,0

600,00418440 Sofinanc.programa Društva upokojencev Lovrenc 600,00600,00 100,0600,00 100,0
600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600,00600,00 100,0600,00 100,0
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49.491,021805 Šport in prostočasne aktivnosti 62.981,00109.730,00 58,764.380,00 130,1

49.491,0218059001 Programi športa 62.981,00109.730,00 58,764.380,00 130,1

14.970,00418600 Sofinanc.programov športa - točkovni sistem 14.970,0014.970,02 100,014.970,00 100,0
14.970,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.970,0014.970,02 100,014.970,00 100,0

993,55418602 Izobraževanje kadrov 1.100,001.100,00 100,01.100,00 110,7
993,55411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.100,001.100,00 100,01.100,00 110,7

18.315,23418603 Najemnine dvoran 21.700,0019.650,64 110,421.700,00 118,5
18.315,23412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.700,0019.650,64 110,421.700,00 118,5

0,00418604 Materialni stroški in stroški storitev 400,00400,00 100,0400,00 ---
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00400,00 100,0400,00 ---

1.780,22418605 Krajevne športne prireditve 2.190,001.660,00 131,92.190,00 123,0
1.780,22412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.190,001.660,00 131,92.190,00 123,0

11.722,51418650 Material.str.Prireditveni center 12.751,0010.541,33 121,012.751,00 108,8
7.708,95402001 Čistilni material in storitve 7.709,006.013,38 128,27.709,00 100,0

476,46402099 Drugi splošni material in storitve 477,00386,70 123,4477,00 100,1

1.139,50402200 Električna energija 1.140,00831,02 137,21.140,00 100,0

2.370,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.225,003.225,00 100,03.225,00 136,1

27,60402203 Voda in komunalne storitve 100,0031,62 316,3100,00 362,3

0,00402204 Odvoz smeti 100,0053,61 186,5100,00 ---

1.024,80418660 Tekoče vzdrž.in zavarov.prem.Prireditveni c. 1.140,001.500,00 193,92.909,00 283,9
1.024,80402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.140,001.500,00 193,92.909,00 283,9

115,34418661 Najemnine dvoran Prired.centra 500,00418,52 31,1130,00 112,7
115,34402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 500,00418,52 31,1130,00 112,7

0,00418706 Prenova in preureditev dodatnih prostorov za fitnes 0,0038.188,29 0,00,00 ---
0,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,0025.354,47 0,00,00 ---

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0012.833,82 0,00,00 ---
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0,00418708 Plezalna stena 0,0021.301,20 0,00,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,0021.301,20 0,00,00 ---

569,37418710 Oprema za visoko plezalno steno 8.230,000,00 ---8.230,00 ---
569,37420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.230,000,00 ---8.230,00 ---

1.065.041,4319 IZOBRAŽEVANJE 1.169.695,00538.191,10 114,9618.113,00 58,0

397.454,871902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 478.037,00390.605,12 109,4427.377,00 107,5

397.454,8719029001 Vrtci 478.037,00390.605,12 109,4427.377,00 107,5

319.882,56419100 Transfer vrtcu razlika med ceno progr.in plačili staršev 366.620,00328.167,90 105,3345.500,00 108,0
319.882,56411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 366.620,00328.167,90 105,3345.500,00 108,0

26.029,56419102 Pokritje primanjkljaja za leto 2017 - vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju 26.030,000,00 ---0,00 0,0
26.029,56413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 26.030,000,00 ---0,00 0,0

0,00419110 Stroški nadstandardne zaposlitve - spremstvo 1.000,000,00 ---500,00 ---
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 883,000,00 ---442,00 ---

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 111,000,00 ---55,00 ---

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 6,000,00 ---3,00 ---

516,89419111 Vrtec-dodatna strokovna pomoč 1.190,00603,15 165,81.000,00 193,5
516,89413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 1.190,00603,15 165,81.000,00 193,5

0,00419112 Sof.plače vrtec pri OŠ Lovrenc/P.-projekt prva zaposlitev 0,000,00 ---700,00 ---
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 ---550,00 ---

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 0,000,00 ---90,00 ---

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,000,00 ---60,00 ---

49.408,95419120 Domicil - razlika med ceno programa in plačili staršev 51.300,0049.498,59 99,849.400,00 100,0
49.408,95411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 51.300,0049.498,59 99,849.400,00 100,0

692,14419130 Redno vzdrževanje - vrtec 1.000,001.288,77 14,0180,00 26,0
692,14413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.288,77 14,0180,00 26,0
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924,77419162 Nakup opreme za vrtec 1.000,001.046,71 19,1200,00 21,6
924,77432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.046,71 19,1200,00 21,6

0,00419167 Novogr.in rek.6 odd.vrtca v Lovrencu na P.- vris stavbe v katast.s.,tabla 1.700,000,00 ---1.700,00 ---
0,00420401 Novogradnje 1.700,000,00 ---1.700,00 ---

0,00419168 Odprava napak na 6 odd.vrtcu pri OŠ Lovrenc-sred.unovč.garancije za odpr.napak 
v gar.d.

28.197,000,00 ---28.197,00 ---

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 28.197,000,00 ---28.197,00 ---

0,00419169 Senčila za vrtec pri OŠ Lovrenc na P. 0,0010.000,00 0,00,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,0010.000,00 0,00,00 ---

603.791,691903 Primarno in sekundarno izobraževanje 621.027,0083.714,66 147,7123.684,00 20,5

594.771,5819039001 Osnovno šolstvo 611.885,0079.620,44 149,3118.843,00 20,0

34.327,85419201 Nadstandard- plače izvajalcev 35.944,0026.847,56 115,631.045,00 90,4
30.511,09413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 30.700,0023.397,50 114,826.868,00 88,1

3.146,32413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 4.488,003.179,23 118,73.772,00 119,9

670,44413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 756,00270,83 149,5405,00 60,4

1.095,03419203 Sof.plače OŠ Lovrenc na P.-projekt prva zaposlitev 1.098,000,00 ---3.400,00 310,5
945,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 945,000,00 ---2.850,00 301,6

149,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 149,000,00 ---318,00 213,4

1,03413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4,000,00 ---232,00 ---

41.833,91419210 Materialni stroški OŠ 42.117,0034.506,90 116,240.100,00 95,9
41.833,91413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 42.117,0034.506,90 116,240.100,00 95,9

3.288,80419220 Redno vzdržev.OŠ Lovrenc/P. 3.298,003.380,40 97,63.298,00 100,3
3.288,80413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.298,003.380,40 97,63.298,00 100,3

0,00419228 Financiranje materialnih stroškov zasebnih šol 0,000,00 ---500,00 ---
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 ---500,00 ---
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1.350,00419231 Sofin.projekta Oš Lovrenc/P.-prepr.nasilja 1.350,001.350,00 100,01.350,00 100,0
1.350,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.350,001.350,00 100,01.350,00 100,0

176,65419240 Zveza prijateljev mladine - bralna značka 210,00206,60 96,8200,00 113,2
176,65412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 210,00206,60 96,8200,00 113,2

800,00419241 Sofin.projekta "otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo"Radio štaj.tednik Ptuj 1.220,00400,00 0,00,00 0,0
800,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.220,00400,00 0,00,00 0,0

754,85419245 Nagradni izlet 800,00550,00 145,5800,00 106,0
754,85411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 800,00550,00 145,5800,00 106,0

4.875,00419250 Svetovalni center Maribor 4.877,004.500,00 108,44.877,00 100,0
3.791,32413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.792,003.499,68 108,43.792,00 100,0

742,43413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 743,00685,32 108,4743,00 100,1

341,25413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 342,00315,00 108,6342,00 100,2

5.976,77419300 Investicijsko vzdržev. OŠ Lovrenc/P. 8.300,002.500,00 400,010.000,00 167,3
5.976,77432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.300,002.500,00 400,010.000,00 167,3

2.532,54419301 Sofinanc.nakupa opreme OŠ Lovrenc/P. 2.533,001.596,98 682,210.895,00 430,2
2.532,54432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.533,001.596,98 682,210.895,00 430,2

48.170,53419317 Odprava napak na VŠD (iz sredstev bančne garancije) 60.548,000,00 ---12.378,00 25,7
48.170,53420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.548,000,00 ---12.378,00 25,7

449.589,65419318 Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju 449.590,003.782,00 0,00,00 0,0
449.589,65420402 Rekonstrukcije in adaptacije 449.590,003.782,00 0,00,00 0,0

9.020,1119039002 Glasbeno šolstvo 9.142,004.094,22 118,24.841,00 53,7

4.719,61419400 Mater.str.in drugi osebni prejemki-Konservatorij za glasbo in balet MB 4.841,004.094,22 118,24.841,00 102,6
3.978,61413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.100,003.353,22 122,34.100,00 103,1

741,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 741,00741,00 100,0741,00 100,0

4.300,50419461 Nakup pianina YAMAHA za glasbeno šolo 4.301,000,00 ---0,00 0,0
4.300,50420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.301,000,00 ---0,00 0,0

Stran: 31 od 44
188



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004 - OBČINSKA UPRAVA

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

63.794,871906 Pomoči šolajočim 70.631,0063.871,32 105,067.052,00 105,1

59.824,8719069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 63.071,0058.461,32 107,963.052,00 105,4

27.828,38419550 Prevozi nad 4 km 30.751,0028.524,58 104,129.700,00 106,7
27.828,38411900 Regresiranje prevozov v šolo 30.751,0028.524,58 104,129.700,00 106,7

7.497,57419551 Nevarni prevozi 7.500,006.454,18 116,27.500,00 100,0
7.497,57411900 Regresiranje prevozov v šolo 7.500,006.454,18 116,27.500,00 100,0

17.371,74419552 Krožna vožnja,prevoz otrok s posebnimi potrebami 17.600,0017.351,36 101,417.600,00 101,3
17.371,74411900 Regresiranje prevozov v šolo 17.600,0017.351,36 101,417.600,00 101,3

3.807,90419553 Razvojni programi sofinanc.šole v naravi in plavalnega tečaja 3.900,003.004,24 136,54.100,00 107,7
3.807,90413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.900,003.004,24 136,54.100,00 107,7

1.067,28419555 Subvencioniranje šolske prehrane 1.068,00874,86 217,21.900,00 178,0
1.067,28411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.068,00874,86 217,21.900,00 178,0

2.252,00419556 Šolske pomoči 2.252,002.252,10 100,02.252,00 100,0
2.252,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.252,002.252,10 100,02.252,00 100,0

3.970,0019069003 Štipendije 7.560,005.410,00 73,94.000,00 100,8

3.970,00419661 Štipendiranje dijakov in študentov 7.560,005.410,00 73,94.000,00 100,8
3.970,00411799 Druge štipendije 7.560,005.410,00 73,94.000,00 100,8

326.720,4920 SOCIALNO VARSTVO 336.164,00307.415,57 115,2354.188,00 108,4

2.095,202002 Varstvo otrok in družine 2.291,001.474,40 325,64.800,00 229,1

2.095,2020029001 Drugi programi v pomoč družini 2.291,001.474,40 325,64.800,00 229,1

2.095,20420100 Obdarovanje novorojenčkov 2.291,001.474,40 325,64.800,00 229,1
2.095,20411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.291,001.474,40 325,64.800,00 229,1
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324.625,292004 Izvajanje programov socialnega varstva 333.873,00305.941,17 114,2349.388,00 107,6

50.140,1020049002 Socialno varstvo invalidov 50.141,0054.692,87 103,356.512,00 112,7

50.140,10420140 Družinski pomočnik 50.141,0054.692,87 103,356.512,00 112,7
50.140,10411922 Izplačila družinskemu pomočniku 50.141,0054.692,87 103,356.512,00 112,7

224.549,5620049003 Socialno varstvo starih 230.878,00211.185,63 114,8242.481,00 108,0

145.669,77420150 Zavodsko varstvo 145.670,00132.971,06 112,8150.000,00 103,0
145.669,77411909 Regresiranje oskrbe v domovih 145.670,00132.971,06 112,8150.000,00 103,0

7.342,68420161 Dejavnost izvajanja pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-vodenje 7.343,005.599,20 131,17.343,00 100,0
7.342,68410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 7.343,005.599,20 131,17.343,00 100,0

68.237,11420171 Dejav. izvaj.pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-izvajanje storit.pom.na domu 69.265,0057.537,61 118,668.238,00 100,0
68.237,11410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 69.265,0057.537,61 118,668.238,00 100,0

3.300,00420172 Dejav.izvaj.pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-prev.str.za izv.d.pomoči na domu 3.600,003.600,00 108,33.900,00 118,2
3.300,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 3.600,003.600,00 108,33.900,00 118,2

0,00420192 Projekt.naloga,proj.dok.Dom Danice Vogrinec Maribor 0,0011.477,76 0,00,00 ---
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0011.477,76 0,00,00 ---

0,00420193 Medgeneracijsko središče Lovrenška livada 5.000,000,00 ---1.000,00 ---
0,00420401 Novogradnje 5.000,000,00 ---1.000,00 ---

0,00420194 Nakup avta za projekt brezplačni prevozi za starejše 0,000,00 ---12.000,00 ---
0,00420101 Nakup avtomobilov 0,000,00 ---12.000,00 ---

30.330,6020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 31.402,0026.139,95 113,229.602,00 97,6

18.208,78420300 Subvencioniranje najemnin 18.210,0017.112,58 106,418.200,00 100,0
18.208,78411920 Subvencioniranje stanarin 18.210,0017.112,58 106,418.200,00 100,0

4.081,19420302 Letovanje otrok 4.082,003.811,19 107,14.082,00 100,0
4.081,19411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.082,003.811,19 107,14.082,00 100,0
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5.346,52420303 Izredne socialne pomoči 6.290,004.986,86 90,24.500,00 84,2
5.346,52411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.290,004.986,86 90,24.500,00 84,2

828,72420304 Prehrana dojenčkov 900,00229,32 392,5900,00 108,6
828,72411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00229,32 392,5900,00 108,6

1.865,39420310 Pogrebni stroški 1.920,000,00 ---1.920,00 102,9
1.865,39411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.920,000,00 ---1.920,00 102,9

19.605,0320049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 21.452,0013.922,72 149,420.793,00 106,1

3.800,00420400 Sofinanc.dejavnosti humanitarnih društev,organizacij 3.800,004.365,00 87,13.800,00 100,0
3.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.800,004.365,00 87,13.800,00 100,0

1.080,29420401 Sofinanciranje varne hiše,( materinskega doma - v l.2010 na 420404)) 1.081,00999,96 108,11.081,00 100,1
1.080,29413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.081,00999,96 108,11.081,00 100,1

70,00420402 Sofinanciranje delovanja LAS za boj proti drogi 150,0085,00 647,1550,00 785,7
70,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,0085,00 588,2500,00 714,3

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,000,00 ---50,00 ---

0,00420403 Sofinanc.varuhinje bolnikovih pravic(sofin.MOM) 151,0059,00 511,9302,00 ---
0,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 151,0059,00 511,9302,00 ---

1.200,00420404 Sofinanciranje materinskega doma 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,0
1.200,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,0

12.104,74420405 Sofinanciranje preventivnega programa - CSD, Zavod Danica 12.220,004.363,76 217,99.510,00 78,6
12.104,74413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.220,004.363,76 132,95.800,00 47,9

0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,000,00 ---3.710,00 ---

790,00420406 Sofinanciranje kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja 790,00790,00 100,0790,00 100,0
790,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 790,00790,00 100,0790,00 100,0

560,00420407 Svetovalnica za žrtve nasilja 560,00560,00 100,0560,00 100,0
560,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 560,00560,00 100,0560,00 100,0
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0,00420409 Večgeneracijski dnevni center Štajerska 1.500,001.500,00 200,03.000,00 ---
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 200,03.000,00 ---

3.385,1522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 7.975,005.627,77 121,96.860,00 202,7

3.385,152201 Servisiranje javnega dolga 7.975,005.627,77 121,96.860,00 202,7

3.164,5922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 6.800,005.407,21 85,34.610,00 145,7

134,67422100 Obresti od dolgoročnih kreditov - Stanovanjski sklad 200,00148,37 134,8200,00 148,5
134,67403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 200,00148,37 134,8200,00 148,5

1.695,52422101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Eko sklad 2.500,002.472,03 101,12.500,00 147,5
1.695,52403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.500,002.472,03 101,12.500,00 147,5

0,00422102 Obresti od kratkoročnih kred.-likvidnostnih 900,000,00 ---1.000,00 ---
0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 900,000,00 ---1.000,00 ---

604,46422103 Obresti od dolgoročnega kredita - PBS, l.2007,092016 prevz.NKBM 900,00702,98 113,8800,00 132,4
604,46403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 900,00702,98 113,8800,00 132,4

0,00422104 Obresti od dolgoročnega kredita - pogodba l. 2009 100,000,00 ---100,00 ---
0,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 100,000,00 ---100,00 ---

729,94422105 Obresti od dolgoroč.kredita-PBS, l.2014,092016 prevz.NKBM 2.200,002.083,83 0,510,00 1,4
729,94403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.200,002.083,83 0,510,00 1,4

220,5622019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.175,00220,56 ---2.250,00 ---

220,56422300 Stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomest. Za voden.kr. 1.175,00220,56 ---2.250,00 ---
220,56402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.175,00220,56 ---2.250,00 ---
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45.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 46.480,0035.000,00 142,950.000,00 111,1

45.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.000,0035.000,00 100,035.000,00 77,8

45.000,0023029001 Rezerva občine 45.000,0035.000,00 100,035.000,00 77,8

45.000,00423100 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 45.000,0035.000,00 100,035.000,00 77,8
45.000,00409100 Proračunska rezerva 45.000,0035.000,00 100,035.000,00 77,8

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 1.480,000,00 ---15.000,00 ---

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 1.480,000,00 ---15.000,00 ---

0,00423300 Tekoča proračunska rezerva 1.480,000,00 ---15.000,00 ---
0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 1.480,000,00 ---15.000,00 ---
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0005 REŽIJSKI OBRAT 144.503,36201.080,00328.520,27 77,5254.717,00 176,3

32.993,2306 LOKALNA SAMOUPRAVA 45.400,0038.391,66 143,955.258,00 167,5

32.993,230603 Dejavnost občinske uprave 45.400,0038.391,66 143,955.258,00 167,5

32.993,2306039001 Administracija občinske uprave 45.400,0038.391,66 143,955.258,00 167,5

26.807,16506301 Plače - režijski obrat 36.423,0032.489,70 138,945.134,00 168,4
21.003,49400000 Osnovne plače 27.355,0022.153,87 161,235.700,00 170,0

961,68400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.200,001.396,99 114,51.600,00 166,4

0,00400004 Drugi dodatki 84,00628,88 0,00,00 ---

1.892,79400100 Regres za letni dopust 2.108,001.856,62 152,12.824,00 149,2

1.648,10400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.060,001.657,39 184,63.060,00 185,7

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0,000,00 ---250,00 ---

1.301,10400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 1.302,000,00 ---1.400,00 107,6

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 314,000,00 ---300,00 ---

0,00400901 Odpravnine 0,004.795,95 0,00,00 ---

4.454,62506302 Prispevki delodajalca za socialno varnost -rež.obrat 6.267,004.309,21 172,17.414,00 166,4
2.107,04401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.905,002.227,96 156,73.490,00 165,6

1.551,71401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.158,001.646,57 156,72.580,00 166,3

124,40401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 177,00132,54 158,4210,00 168,8

9,13401200 Prispevek za zaposlovanje 24,0022,87 153,035,00 383,4

23,46401300 Prispevek za starševsko varstvo 38,0024,96 180,345,00 191,8

638,88401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 965,00254,31 414,51.054,00 165,0

0,00506400 Materialni stroški - zaščitna sredstva 250,000,00 ---250,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 250,000,00 ---250,00 ---

0,00506401 Potni stroški zaposlenih- rež.obrat 500,000,00 ---500,00 ---
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,000,00 ---50,00 ---

0,00402402 Stroški prevoza v državi 400,000,00 ---400,00 ---

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,000,00 ---50,00 ---
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1.731,45506402 Obratovalni str.režijski obrat (del obrat.str.prired.c.) 1.960,001.592,75 123,11.960,00 113,2
0,00402001 Čistilni material in storitve 40,000,00 ---40,00 ---

209,21402099 Drugi splošni material in storitve 270,00185,53 145,5270,00 129,1

510,00402200 Električna energija 570,00369,43 154,3570,00 111,8

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,0

12,24402203 Voda in komunalne storitve 50,0014,03 356,450,00 408,5

0,00402204 Odvoz smeti 30,0023,76 126,330,00 ---

29.172,8715 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 36.719,0034.023,99 173,158.882,00 201,8

29.172,871502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 36.719,0034.023,99 173,158.882,00 201,8

29.172,8715029002 Ravnanje z odpadno vodo 36.719,0034.023,99 173,158.882,00 201,8

22.022,87515313 Tekoče vzdrž.kanaliz.omrežja odpadnih vod 22.235,0017.959,99 130,923.500,00 106,7
3.288,68402200 Električna energija 3.500,002.645,01 132,33.500,00 106,4

18.734,19402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.735,0015.314,98 130,620.000,00 106,8

750,00515315 Izdelava elaborata o oblikov.cen izvaj.storit.OGJS odvajanja odpad.voda 850,00750,00 113,3850,00 113,3
750,00402099 Drugi splošni material in storitve 850,00750,00 113,3850,00 113,3

0,00515317 Stroški izdaje projektnih pogojev in mnenj (Nigrad) 732,000,00 ---732,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 732,000,00 ---732,00 ---

0,00515413 Kanaliz.za kom.odp.v.Slepnica (ob LC Lovrenc/P.-LehenU.) 1.467,000,00 ---0,00 ---
0,00420401 Novogradnje 1.467,000,00 ---0,00 ---

0,00515414 Fekalni kanal na Kumen (pri Faku) 0,000,00 ---5.000,00 ---
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---5.000,00 ---

6.400,00515415 Projektna dokum.-za izgrad.fekalnega kanala:odcep Kurja vas-Slepnica 8.435,0015.314,00 0,00,00 0,0
6.400,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.435,0015.314,00 0,00,00 0,0

0,00515416 Izgradnja fekal.kanala ob rekon.cR3-701/1270 Ruta-Lovrenc Pesek 2.000,000,00 ---0,00 ---
0,00420401 Novogradnje 2.000,000,00 ---0,00 ---

Stran: 38 od 44
195



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0005 - REŽIJSKI OBRAT

ZAKLJ.R.2017 2REP2018SP
VELJAVNI PROR.

L. 2018

REALIZACIJA
JAN.-DEC.2018

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PROR.L.2019

(4) (4)/(3)

Indeks

0,00515417 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Lovrenc na Pohorju-študija 
izvedlj.,dok.

1.000,000,00 ---13.800,00 ---

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,000,00 ---13.800,00 ---

0,00515419 Sanacijski ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje-projekt LAS 0,000,00 ---15.000,00 ---
0,00420501 Obnove 0,000,00 ---15.000,00 ---

82.337,2616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

118.961,00256.104,62 54,9140.577,00 170,7

78.075,331603 Komunalna dejavnost 112.361,00253.702,26 53,4135.477,00 173,5

61.236,1016039001 Oskrba z vodo 83.377,00231.150,57 43,099.412,00 162,3

21.478,82516201 Redno vzdrževanje vodovoda 28.493,0037.029,83 54,020.000,00 93,1
21.478,82402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.493,0037.029,83 54,020.000,00 93,1

7.159,06516204 Storitve in material povezan z dejavnostjo vodovoda 9.500,005.142,69 145,87.500,00 104,8
2.635,09402099 Drugi splošni material in storitve 4.000,002.676,55 112,13.000,00 113,9

4.523,97402200 Električna energija 5.500,002.466,14 182,54.500,00 99,5

1.419,00516205 Analize vode 2.500,002.195,36 113,92.500,00 176,2
1.419,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.195,36 113,92.500,00 176,2

4.180,00516207 Sistem HACCP 4.600,004.560,00 100,94.600,00 110,1
4.180,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.600,004.560,00 100,94.600,00 110,1

2.593,15516209 Plačilo vodarine Mariborskemu vodovodu (nabava vode za Činžat, Ruto) 2.900,003.588,63 80,82.900,00 111,8
2.593,15402203 Voda in komunalne storitve 2.900,003.588,63 80,82.900,00 111,8

800,00516210 Izdel.elaborata o oblikov. Cen izvaj.storit.OGJS oskrbe s pitno vodo 900,00800,00 112,5900,00 112,5
800,00402099 Drugi splošni material in storitve 900,00800,00 112,5900,00 112,5

1.692,70516211 Daljinski nadzor objektov vodooskrbe 2.500,00228,40 744,31.700,00 100,4
1.692,70402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,00228,40 744,31.700,00 100,4
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0,00516212 Hidravlični izračun za javni vodovod Lovrenc na Pohorju 0,000,00 ---15.000,00 ---
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---15.000,00 ---

0,00516213 Izdel.elaborata in označitev vodovarstvenega območ.za vodna zajet.Šlaus,Pergauer, 
Vrelenk

0,000,00 ---2.960,00 ---

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---2.960,00 ---

6.296,86516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 11.984,0039.023,68 79,431.000,00 492,3
6.296,86420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.984,0039.023,68 79,431.000,00 492,3

0,00516276 Inv.v obnovo in izgradnjo vodovoda skozi trško naselje 0,002.132,16 0,00,00 ---
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,002.132,16 0,00,00 ---

15.616,51516282 Sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu 16.700,00135.349,82 0,00,00 0,0
15.616,51420401 Novogradnje 16.700,00135.349,82 0,00,00 0,0

0,00516285 Priprava elaborata o delovanju vodovod.sist. Lovrenc na Pohorju 1.300,001.100,00 0,00,00 ---
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.300,001.100,00 0,00,00 ---

0,00516286 Izgradnja vodovoda ob rekon.c.R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek 2.000,000,00 ---3.352,00 ---
0,00420401 Novogradnje 2.000,000,00 ---0,00 ---

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---3.352,00 ---

0,00516290 Investicije v širitev vodov.omr.-invest.in projekt.dokumentacija 0,000,00 ---7.000,00 ---
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---7.000,00 ---

8.525,3716039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 17.500,0015.313,99 148,322.715,00 266,4

0,00516401 Tekoče vzdrževanje pokopališč 1.000,000,00 ---2.000,00 ---
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 ---2.000,00 ---

0,00516403 Tekoče vzdrževanje objektov -mrliških vežic 500,000,00 ---2.000,00 ---
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,000,00 ---2.000,00 ---
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6.444,33516404 Energija, voda, komunalne storitve 9.750,007.849,91 117,49.215,00 143,0
1.666,32402200 Električna energija 2.100,001.524,56 109,21.665,00 99,9

31,42402203 Voda in komunalne storitve 150,0046,20 108,250,00 159,1

4.746,59402204 Odvoz smeti 7.500,006.279,15 119,47.500,00 158,0

1.416,00516405 Splošne storitve in material za pokopal.dejavnost 1.850,001.293,77 131,41.700,00 120,1
1.416,00402001 Čistilni material in storitve 1.550,001.170,00 119,71.400,00 98,9

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,00123,77 242,4300,00 ---

260,22516407 Goriva in maziva za delovne stroje in naprave 400,00215,81 185,4400,00 153,7
260,22402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 400,00215,81 185,4400,00 153,7

404,82516408 Tekoče vzdržev.opreme-delov.naprav za pokopališko dejavnost 1.000,000,00 ---400,00 98,8
404,82402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 ---400,00 98,8

0,00516471 Investicijsko vzdrževanje pokopališč 1.500,005.219,50 86,24.500,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500,005.219,50 86,24.500,00 ---

0,00516473 Oprema za mrliške vežice 0,000,00 ---1.000,00 ---
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 ---1.000,00 ---

0,00516474 Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 1.500,00735,00 0,00,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500,00735,00 0,00,00 ---

0,00516475 Obnova Kapele na pokopališču Lovrenc na Pohorju 0,000,00 ---1.500,00 ---
0,00420501 Obnove 0,000,00 ---1.500,00 ---

7.080,4416039003 Objekti za rekreacijo 10.250,007.237,70 163,711.850,00 167,4

2.068,24516601 Stroški urejanja javnih površin - zelenice 3.000,002.360,93 84,72.000,00 96,7
2.068,24402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,002.360,93 84,72.000,00 96,7

1.568,20516602 Str.urejanja javnih površin - prevoz.stroški,storitve 2.250,00965,12 150,21.450,00 92,5
1.166,53402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,00653,44 153,01.000,00 85,7

22,94402304 Pristojbine za registracijo vozil 50,0024,26 206,150,00 218,0

378,73402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 900,00287,42 139,2400,00 105,6
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2.394,12516606 Tekoče vzdrževanje opreme za urejanje javnih površin 3.000,003.761,65 63,82.400,00 100,3
2.394,12402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.000,003.761,65 63,82.400,00 100,3

1.049,88516611 Nabava opreme za urejanje javnih površin 2.000,00150,00 ---6.000,00 571,5
1.049,88420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00150,00 ---6.000,00 571,5

1.233,4216039005 Druge komunalne dejavnosti 1.234,000,00 ---1.500,00 121,6

1.233,42516603 Stroški črpanja in čiščenja 1.234,000,00 ---1.500,00 121,6
1.233,42402099 Drugi splošni material in storitve 1.234,000,00 ---1.500,00 121,6

4.261,931606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

6.600,002.402,36 212,35.100,00 119,7

4.261,9316069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.600,002.402,36 212,35.100,00 119,7

708,94516901 Stroški urejanja zemljišč 1.700,00344,16 494,01.700,00 239,8
708,94402099 Drugi splošni material in storitve 1.700,00344,16 494,01.700,00 239,8

3.552,99516902 Stroški premoženja 4.900,002.058,20 165,23.400,00 95,7
1.145,04402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.900,001.341,72 141,61.900,00 165,9

2.407,95402999 Drugi operativni odhodki 3.000,00716,48 209,41.500,00 62,3

3.374.190,343.911.610,002.969.702,73 130,53.876.464,00 114,9Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov
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0004 OBČINSKA UPRAVA 147.470,06147.508,00135.879,20 67,892.059,00 62,4

147.470,0622 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 147.508,00135.879,20 67,892.059,00 62,4

147.470,062201 Servisiranje javnega dolga 147.508,00135.879,20 67,892.059,00 62,4

147.470,0622019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 147.508,00135.879,20 67,892.059,00 62,4

666,46422200 Glavnica za odplačilo dolgoročnih stanovanjskih kreditov 700,00639,08 109,5700,00 105,0
666,465503050 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Stanov.sklad RS 700,00639,08 109,5700,00 105,0

41.538,00422203 Glavnica za odplač.dolg.kred.Javnemu skl.Ribnica,p.4000NCS-40193 41.540,0041.538,00 100,041.540,00 100,0
41.538,005503052 Odplač.kred.javnim skladom-dolgor.kred.-Javni sklad Ribnica 41.540,0041.538,00 100,041.540,00 100,0

6.883,28422204 Glavnica za odplač.kredita RS,MGRT, JP Srparska pot IV,najet l.2016 6.884,000,00 ---6.900,00 100,2
6.883,285503070 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2016 6.884,000,00 ---6.900,00 100,2

4.680,20422205 Glavnica za odplač.kredita RS,MGRT, LC Cesta na Kumen - 1. del,najet l. 2016 4.681,000,00 ---4.681,00 100,0
4.680,205503070 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2016 4.681,000,00 ---4.681,00 100,0

0,00422206 Glav.za odpl.kr.RS,MGRT,LC Lovrenc-Radoljna,l.2017 0,000,00 ---12.035,00 ---
0,005503071 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2017 0,000,00 ---12.035,00 ---

26.202,12422502 Glavnica za odplač.dolg.kred.PBS, št.p.1712/07-310,092016 pr.NKBM 26.203,0026.202,12 100,026.203,00 100,0
26.202,125501010 Odplač.kred.poslov.bankam-dolgoroč.kred.-PBSl.2007,092016 NKBM 26.203,0026.202,12 100,026.203,00 100,0

67.500,00422503 Glavnica za odplač dolgor.kred.-najet l.2014,092016 prevz.NKBM 67.500,0067.500,00 0,00,00 0,0
67.500,005501011 Odplač.kred.poslov.bankam-dologor.kr.-PBS.l.2014,092016 NKBM 67.500,0067.500,00 0,00,00 0,0
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0005 REŽIJSKI OBRAT 39.222,8039.300,0039.222,80 100,239.314,00 100,2

39.222,8022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 39.300,0039.222,80 100,239.314,00 100,2

39.222,802201 Servisiranje javnega dolga 39.300,0039.222,80 100,239.314,00 100,2

39.222,8022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 39.300,0039.222,80 100,239.314,00 100,2

7.123,36522500 Glavnica za odplač.dolg.kred.EKO skladu, p.221029-3/2004 7.200,007.123,36 101,37.214,00 101,3
7.123,365503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 7.200,007.123,36 101,37.214,00 101,3

32.099,44522501 Glavnica za odplač.dolg.kred.eko skladu, p.221032-24/2005 32.100,0032.099,44 100,032.100,00 100,0
32.099,445503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 32.100,0032.099,44 100,032.100,00 100,0

186.692,86186.808,00175.102,00 75,0131.373,00 70,4Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

3.560.883,204.098.418,003.144.804,73 127,44.007.837,00 112,6Skupaj:
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2019 - 2022
2.3.1.  NRP - INVESTICIJE

2.3.  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

0001 OBČINSKI SVET 12.316 2.500 3.000 3.000 3.000 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 4.842 600 1.000 1.000 1.000 0

0403 Druge skupne administrativne službe 4.842 600 1.000 1.000 1.000 0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.842 600 1.000 1.000 1.000 0

OB167-14-0006Stroški snemanja sej - nakup opreme 4.842 600 1.000 1.000 1.000 031.12.202201.01.20158.442

4.842 600 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.474 1.900 2.000 2.000 2.000 0

1803 Programi v kulturi 7.474 1.900 2.000 2.000 2.000 0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.474 1.900 2.000 2.000 2.000 0

OB167-15-0009Oglasni panoji 7.474 1.900 2.000 2.000 2.000 031.12.202201.01.201615.974

7.474 1.900 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna

202



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
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Vrednost
projekta*
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0004 OBČINSKA UPRAVA 1.745.725 1.106.492 3.578.041 1.349.284 5.632.548 249.664

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 47.735 12.530 4.000 500 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 47.735 12.530 4.000 500 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 47.735 12.530 4.000 500 0 0

OB167-09-0002Investicijsko vzdrževanje poslov.p. - Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju 31.687 7.030 0 0 0 031.12.201901.01.201138.717

31.687 7.030 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0006Invest.-Zdravstveni d.Lovrenc/P.,2.faza 16.048 500 0 0 0 001.01.201901.01.201316.548

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
16.048 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0012Investicijsko vzdržev.poslov.prostora Činžat 0 5.000 4.000 500 0 031.12.202101.01.20179.500

0 5.000 4.000 500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 177.715 18.500 18.000 15.000 9.500 0

0603 Dejavnost občinske uprave 177.715 18.500 18.000 15.000 9.500 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 177.715 18.500 18.000 15.000 9.500 0

OB167-09-0003Nakup pisarniškega pohištva 7.271 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202201.01.201016.271

7.271 2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0004Nakup pisarniške opreme 6.152 1.500 2.000 2.000 2.000 031.12.202201.01.201013.652

6.152 1.500 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0005Nakup računalnikov 49.119 4.000 3.000 3.000 3.000 031.12.202101.01.201062.119

49.119 4.000 3.000 3.000 3.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0006Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 10.266 1.000 1.000 3.000 500 031.12.202201.01.201015.776

10.266 1.000 1.000 3.000 500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0008Nakup druge opreme in napeljav 20.294 1.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202201.01.201024.294

20.294 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0009Nakup licenčne programske opreme 28.219 4.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202201.01.201035.219

28.219 4.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0003Invest.vzdržev. Poslovne stavbe Spodnji trg 8 56.394 5.000 8.000 3.000 0 031.12.202201.01.201572.394

56.394 5.000 8.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 96.416 148.700 9.300 12.400 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 96.416 148.700 9.300 12.400 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 96.416 148.700 9.300 12.400 0 0

OB167-09-0011Sofinanciranje nabave gasilske opreme-poraba požarne takse 58.029 7.700 7.300 7.400 0 031.12.202101.01.201080.429

58.029 7.700 7.300 7.400 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
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OB167-09-0012Osebna oprema gasilcev 38.387 3.000 2.000 5.000 0 031.12.202101.01.201048.387

38.387 3.000 2.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0011Nakup gasilsega vozila 0 120.000 0 0 0 031.12.201901.01.2019120.000

0 78.688 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 41.312 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0001Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma PGD Lovrenc na Pohorju 0 18.000 0 0 0 031.12.201901.01.201918.000

0 18.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 187.204 66.148 0 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 66.148 0 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 66.148 0 0 0 0

OB167-19-0002Projekt ureditve športnih površin 0 49.148 0 0 0 031.12.202001.01.201949.148

0 34.897 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 14.251 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0003Razvoj in prilaganjanje podeželskih območij -obnova vasi-objektov skupnega 
pomena

0 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.20192.000

0 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0009Projekt Lovrenška učna pot 0 15.000 0 0 0 031.12.201901.04.201915.000

0 10.116 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 4.884 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 187.204 0 0 0 0 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 187.204 0 0 0 0 0

OB167-11-0015Inv.vzd.gozdnih cest in varstvo gozdov-po progr.Zavoda za gozdoveSl. 187.204 0 0 0 0 031.12.201701.01.2014187.204

187.204 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.440 6.710 0 0 0 0

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 2.440 6.710 0 0 0 0

12079001 Oskrba s toplotno energijo 2.440 6.710 0 0 0 0

OB167-18-0002Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 2.440 6.710 0 0 0 031.12.201901.03.20189.150

2.440 6.710 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 550.084 585.047 3.518.176 1.313.319 435.452 249.664

1302 Cestni promet in infrastruktura 550.084 585.047 3.518.176 1.313.319 435.452 249.664

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 483.235 513.672 92.000 431.500 410.452 249.664

OB167-09-0017Rekonstrukcija JP v naselju-JP Pod Bregom;268m 63.406 6.605 0 0 0 031.12.201901.01.201570.011

63.406 6.605 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB167-10-0007Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - izven naselja 49.577 0 0 0 0 031.12.202001.01.201049.577

49.577 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0006Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest-v naselju 11.485 0 0 0 0 031.12.201901.01.201211.485

11.485 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0007Investicijsko vzdrževanje javnih poti-izven naselja 40.228 0 10.000 10.000 0 031.12.202101.01.201260.228

25.228 0 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
15.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB167-11-0008Invest.vzdržev. cestne infrastrukture - v naselju 2.423 3.000 0 1.500 0 031.12.202101.01.20126.923

2.423 3.000 0 1.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0016Rekonstrukcija JP v naselju - Čebelarska pot; 133m 2.318 0 37.000 0 0 031.12.202001.01.201639.318

2.318 0 37.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0018Rekonstrukcija JP izven naselja - JP Činžat - Zg. Ruta - Pušnik, 2. faza 0 0 0 60.000 60.000 031.12.202201.01.2020120.000

0 0 0 60.000 60.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0007Rekon.JP izv.nas.-Slepnica-Sadonik, 1.faza 0 0 0 3.000 47.975 031.12.202201.01.202150.975

0 0 0 3.000 32.975 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 0 0 0 15.000 0PV - Domači partnerji

OB167-12-0009Rekon.JP izven naselja-Gomila 0 0 0 3.000 47.505 031.12.202201.01.202050.505

0 0 0 3.000 47.505 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0011Rekon.JP v naselju (z JR)-Cesta vstaje I 4.890 410.500 0 0 0 031.12.202001.01.2016415.390

0 115.652 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
4.890 294.848 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0007Rekonstrukcija LC Činžat - Fišer žaga - koča na Šumiku 8.750 5.000 0 0 0 031.12.201901.01.201613.750

8.750 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0008Rekon.JP izven nas.-JPSlepnica-Hojnik k.,3.faza 0 0 6.000 108.000 0 031.12.202101.01.2020114.000

0 0 6.000 108.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0001Rekon. LC Slepnica-Hojnik kapela1.faza-odpr.napak 0 0 6.000 114.000 0 031.12.202101.01.2020120.000

0 0 6.000 114.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0007Odprava posledic neurja v septembru 2014 - Plaz Jodlov klanec 72.323 6.907 0 0 0 031.12.201901.01.201579.230

46.676 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
25.647 6.907 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0010Rekonstrukcija JP v naselju - Cvetlična ul., 193 m 0 2.500 0 45.000 0 031.12.202101.01.201947.500

0 2.500 0 45.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0011Invest.vzdržev.cestne infrastrukture (mostov) izven naselja 17.028 32.000 30.000 30.000 0 031.12.202201.01.2016109.028

17.028 32.000 30.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0013Rekonstr. JP v naselju - Cesta vstaje II, 229 m 0 0 3.000 57.000 0 031.12.202101.01.202060.000

0 0 3.000 57.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0006Rekonstrukcija LC Činžat - Fišer žaga - koča na Šumiku-izvedba 0 0 0 0 254.972 249.66431.12.202309.02.2022504.636

0 0 0 0 254.972 249.664PV - Lastna proračunska sredstva
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OB167-16-0012Rekonstrukcija LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 210.807 11.016 0 0 0 031.12.201909.02.2017221.823

1.845 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
208.962 11.016 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-18-0003Odprava posledic vetroloma v dec.2017 na cestni infrastrukturi 0 36.144 0 0 0 031.12.201901.10.201836.144

0 36.144 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 12.000 0 20.000 15.000 0

OB167-13-0010Označitev ulic, spominskih obeležij in pomembnih objektov v občini 0 0 0 20.000 15.000 031.12.202201.01.202135.000

0 0 0 20.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0005Investicije - avtobusne nadstrešnice 0 12.000 0 0 0 031.12.201901.04.201912.000

0 12.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 16.989 3.000 28.000 27.000 10.000 0

OB167-11-0019Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 16.989 0 5.000 5.000 5.000 031.12.202101.01.201231.989

16.989 0 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0010Inv.vzdrž.JR ob rekon.RC-Mariborska cesta 0 0 20.000 17.000 0 031.12.202101.01.202037.000

0 0 20.000 17.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0016Investicija v cestno razsvetlj.-ob LC Lovrenc na Poh.-Lehen Uran 0 0 0 5.000 5.000 031.12.202201.01.201910.000

0 0 0 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0006Invest.v cestno razsvetljavo - nakup in postavitev solarnih svetilk 0 3.000 3.000 0 0 031.12.202001.04.20196.000

0 3.000 3.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 49.860 56.375 3.398.176 834.819 0 0

OB167-17-0007Rekonstr.ceste R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek z izgr.pločnikov, 
cest.razsv., meteor.kanalizacijo

49.860 56.375 3.398.176 834.819 0 031.12.202101.01.20174.339.230

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 22.425 690.324 172.581 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

49.860 33.950 2.648.953 662.238 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki
0 0 58.899 0 0 0OV - Domači partnerji

 14 GOSPODARSTVO 13.068 3.200 9.000 5.000 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.068 3.200 9.000 5.000 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.068 3.200 9.000 5.000 0 0

OB167-13-0002Sofin.programov spodbujanja turizma v občini 12.980 0 9.000 5.000 0 031.12.202110.06.201326.980

12.980 0 9.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0007Sredstva za delov.turistično informat.pisarne 88 700 0 0 0 031.12.202001.01.2016788

88 700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0007Invest.vzdržev.turističnih znamenitosti-Pajštva 0 2.500 0 0 0 031.12.201901.04.20192.500

0 2.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 5 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna

206



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 35.376 13.065 3.065 3.065 3.065 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 35.376 13.065 3.065 3.065 3.065 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.229 3.065 3.065 3.065 3.065 0

OB167-10-0005Invest. vzdržev. Zbirnega centra Lovrenc na P. 2.229 3.065 3.065 3.065 3.065 031.12.202201.07.201014.489

2.229 3.065 3.065 3.065 3.065 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 33.147 10.000 0 0 0 0

OB167-09-0042Invest.vzdrž.meteorne kanalizacije 33.147 10.000 0 0 0 031.12.201901.01.201043.147

33.147 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 126.570 80.000 10.000 0 0 0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 89.880 60.000 10.000 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 89.880 60.000 10.000 0 0 0

OB167-09-0043Investicijsko vzdrževanje stanovanj 89.880 35.000 10.000 0 0 031.12.202001.01.2010134.880

89.880 35.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0008Nakup stanovanja 0 25.000 0 0 0 031.12.201901.04.201925.000

0 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 36.690 20.000 0 0 0 0

16069002 Nakup zemljišč 36.690 20.000 0 0 0 0

OB167-11-0009Nakup zemljišč 36.690 20.000 0 0 0 031.12.201901.01.201256.690

36.690 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.806 7.828 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 99.806 7.828 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 99.806 7.828 0 0 0 0

OB167-09-0045Sofin.inv.proj. JZZ A.Drolca MB 99.806 7.828 0 0 0 031.12.201901.01.2009107.634

99.806 7.828 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 157.915 88.394 6.500 0 250.000 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 19.127 11.600 0 0 250.000 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 19.127 11.600 0 0 250.000 0

OB167-09-0046Inv.vzdrž. cerkve sv.Radegunde 2.980 0 0 0 0 031.12.202001.01.20102.980

2.980 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0012Obnova cerkve svete Radegunde 16.147 11.600 0 0 0 031.12.202001.01.201627.747

16.147 11.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB167-17-0012Spominski park - trško jedro 0 0 0 0 250.000 031.12.202201.01.2018250.000

0 0 0 0 154.598 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 0 0 0 95.402 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 136.524 68.564 6.500 0 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 24.352 24.170 0 0 0 0

OB167-15-0001Investicijsko vzdrževanje prostorov Enote marib.knjižnice v Lovrencu na 
Pohorju

14.564 1.500 0 0 0 030.06.202001.02.201516.064

14.564 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0002Nakup opreme za MB knjižnico, Enota Lovrenc na Pohorju 9.788 0 0 0 0 030.06.201801.02.20159.788

9.788 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0002Knjižnica Lovrenc/P.-unovč.garanc.za odpravo napak v garanc.d. 0 22.670 0 0 0 031.12.201901.07.201822.670

0 22.670 0 0 0 0PV - Domači partnerji

18039005 Drugi programi v kulturi 112.172 44.394 6.500 0 0 0

OB167-09-0047Invest.vzdrž.Kulturnega doma J.Petrun Lov./P. 35.808 1.800 2.000 0 0 031.12.202001.01.201039.608

35.808 1.800 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0048Nakup opreme za Kulturni dom J.Petrun Lov./P. 47.679 4.100 1.500 0 0 031.12.202001.01.201053.279

47.679 4.100 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0049Nakup opreme za Prireditveni center Lov./P. 9.395 900 0 0 0 031.12.201901.01.201010.295

9.395 900 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0050Invest.vzdrž.prireditvenega centra Lovrenc/P. 17.740 6.000 1.500 0 0 031.12.202001.01.201025.240

17.740 6.000 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0004Izgrad.,ured.prost.za medgenerac.druž.KD J. Petrun - vris v kataster stavb, tabla 
za označitev

1.550 0 1.500 0 0 031.12.202001.01.20153.050

1.550 0 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0003Invest.Kulturni dom Lovrenc na P.-unovč.bančne garancije za odpravo napak v 
garan.d.

0 9.487 0 0 0 031.12.201901.07.20179.487

0 9.487 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB167-18-0001Premični oder 0 22.107 0 0 0 031.12.201901.03.201822.107

0 15.402 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 6.705 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.264 8.230 0 0 0 0

18059001 Programi športa 2.264 8.230 0 0 0 0

OB167-09-0051Nabava športne opreme za društva 1.694 0 0 0 0 031.12.201701.01.20101.694

1.694 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0004Oprema za visoko plezalno steno 570 8.230 0 0 0 031.12.201901.07.20188.800

0 5.734 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
570 2.496 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 19 IZOBRAŽEVANJE 240.172 63.370 0 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 24.719 30.097 0 0 0 0

19029001 Vrtci 24.719 30.097 0 0 0 0

OB167-09-0052Invest.vzdrževanje vrtca pri OŠ Lovrenc/P. 20.634 0 0 0 0 031.12.202101.01.201020.634

20.634 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0005Nakup opreme za vrtec v Lovrencu na Pohorju 3.676 200 0 0 0 031.12.201901.01.20153.876

3.676 200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0006Novogradnja in rekonstr.6 oddelčnega vrtca v Lovrencu/P.-vris zgradbe v 
kataster stavb, tabla za označitev

409 1.700 0 0 0 031.12.201901.01.20152.109

409 1.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0006Odprava napak na 6 odd.vrtcu pri OŠ Lovrenc/ P.-sred.unovč.garancije za 
odpr.napak v garanc.d.

0 28.197 0 0 0 031.12.201901.08.201728.197

0 28.197 0 0 0 0PV - Domači partnerji

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 215.453 33.273 0 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 215.453 33.273 0 0 0 0

OB167-09-0054Invest.vzdrževanje OŠ Lovrenc/P. 51.357 10.000 0 0 0 031.12.201901.01.201061.357

51.357 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0055Nakup opreme za OŠ Lovrenc/Poh. 18.005 10.895 0 0 0 031.12.202101.01.201028.900

18.005 10.895 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0001Invest.-Nakup opreme za OŠ Lovrenc na Pohorju 1.809 0 0 0 0 031.12.201801.01.20131.809

1.809 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0010Odprava napak na VŠD (iz sredstev bančne garancije) 144.282 12.378 0 0 0 031.12.201801.01.2015156.659

0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
144.282 12.378 0 0 0 0PV - Domači partnerji

 20 SOCIALNO VARSTVO 11.224 13.000 0 0 4.934.531 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 11.224 13.000 0 0 4.934.531 0

20049003 Socialno varstvo starih 11.224 13.000 0 0 4.934.531 0

OB167-17-0014Medgeneracijsko središče Lovrenška livada 11.224 1.000 0 0 4.934.531 031.12.202201.01.20174.946.755

0 0 0 0 464.543 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 0 0 0 154.848 0PV - Transfer iz državnega proračuna

11.224 1.000 0 0 1.075.303 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 0 0 0 3.239.837 0OV - Domači partnerji

OB167-19-0010Nakup avta za projekt brezplačni prevozi starejših 0 12.000 0 0 0 031.12.201901.04.201912.000

0 12.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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0005 REŽIJSKI OBRAT 304.276 103.152 791.465 503.931 1.292.735 0

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 55.927 33.800 468.818 41.500 1.140.735 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 55.927 33.800 468.818 41.500 1.140.735 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 55.927 33.800 468.818 41.500 1.140.735 0

OB167-09-0060Inv.vzdrž.kanal.omrežja sanitar.odpad.voda 55.927 0 0 0 0 031.12.202001.01.201055.927

55.927 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0015Fekalna kanalizacija na Kumen (pri Faku) 0 5.000 0 40.000 0 031.12.202101.01.201945.000

0 5.000 0 40.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0010Kanalizacija za komunalne odpadne vode Slepnica (ob LC Lovrenc na Pohorju-
Lehen-Uran)

0 0 0 1.500 1.140.735 031.12.202301.01.20181.142.235

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 0 0 1.500 1.140.735 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-18-0004Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Lovrenc na Pohorju 0 13.800 468.818 0 0 031.12.202001.10.2018482.618

0 13.800 468.818 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0011Sanacijski ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje-projekt LAS 0 15.000 0 0 0 031.12.201901.04.201915.000

0 10.116 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 4.884 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 248.349 69.352 322.647 462.431 152.000 0

1603 Komunalna dejavnost 248.349 69.352 322.647 462.431 152.000 0

16039001 Oskrba z vodo 136.364 56.352 274.647 403.431 150.000 0

OB167-09-0063Inv.vzdrževanje vodovoda 136.364 31.000 20.000 20.000 0 031.12.202101.01.2010207.364

136.364 31.000 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0011Izgradnja vodovoda na Zgornjo Ruto 0 0 10.810 150.000 150.000 031.12.202201.01.2020310.810

0 0 10.810 150.000 150.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0009Izgradnja vodovoda ob rekonstr.c. R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek 0 3.352 204.637 0 0 031.12.202001.01.2019207.989

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 3.352 204.637 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0015Vzpostavitev daljinskega nadzora v objektih vodooskrbe 0 0 19.200 17.751 0 031.12.202101.01.202036.951

0 0 19.200 17.751 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-17-0017Vodohran Vrelenk 0 0 0 215.680 0 031.12.202101.01.2019215.680

0 0 0 215.680 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0012Hidravlični izračun za javni vodovod Lovrenc na Pohorju 0 15.000 0 0 0 031.12.201901.04.201915.000

0 10.116 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 4.884 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-19-0013Investicije v širitev vodovodnega omrežja - investicijska in projektna 
dokumentacija

0 7.000 20.000 0 0 031.12.202201.04.201927.000

0 7.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 91.601 7.000 46.000 59.000 2.000 0

OB167-09-0067Investicijsko vzdrževanje pokopališč 43.468 4.500 25.000 25.000 0 031.12.202101.01.201097.968

43.468 4.500 25.000 25.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0068Nabava opreme za urej.pokopališč 1.000 0 2.000 2.000 2.000 031.12.202201.01.20107.000

1.000 0 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0069Oprema za mrliške vežice 1.520 1.000 2.000 2.000 0 031.12.202101.01.20106.520

1.520 1.000 2.000 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0070Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 45.613 0 2.000 0 0 031.12.202001.01.201147.613

45.613 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-10-0008Obnova kapele na pokopališču Lovrenc na P. 0 1.500 15.000 30.000 0 031.12.202101.01.201946.500

0 1.500 15.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 20.384 6.000 2.000 0 0 0

OB167-11-0001Nakup opreme, delovnih strojev zaRO - dejavnost urejanja javnih površin 20.384 6.000 2.000 0 0 031.12.202001.04.201128.384

20.384 6.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

2.062.317 1.212.144 4.372.506 1.856.215 6.928.283 249.664Skupaj NRP:

159.282 72.732 0 0 15.000 0PV-DP PV - Domači partnerji

1.559.421 817.041 1.657.354 1.186.577 2.899.457 249.664PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

187.204 0 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

106.550 123.352 7.300 7.400 154.848 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 165.069 0 0 619.141 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

2.012.457 1.178.194 1.664.654 1.193.977 3.688.446 249.664Skupaj PV - Proračunski viri

0 0 58.899 0 3.239.837 0OV-DP OV - Domači partnerji

49.860 33.950 2.648.953 662.238 0 0OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki

49.860 33.950 2.707.852 662.238 3.239.837 0Skupaj OV - Ostali viri
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU

2.3.  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OD LETA 2019 DO LETA 2022

2.3.2.  DRŽAVNE POMOČI Zneski v EUR

PODROČJE 
PROR.     

PORABE PROJEKT NAZIV VIR 2019 2020 2021 2022
Pror. postavka Konto

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželjskih obmo čij

411105 410299 Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (ukrep 2) občinski prorač. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

411111 410299 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2a) občinski prorač. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

411106 410299
Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospdarstvih 

(ukrep 3) občinski prorač.
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

411107 410299
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na kmetiji  - de minimis  (ukrep 4) občinski prorač.
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

411108 410299
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 

ter predelave in trženja (ukrep 5) občinski prorač.
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

411109 410299 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (ukrep 6) občinski prorač. 600,00 600,00 600,00 600,00

411110 410299 Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju (ukrep 7) občinski prorač.
0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

11029003 Zemljiške operacije

411205 410299
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopr.sred.na kmet.gospodar.v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1) občinski prorač.
3.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

411206 410299 Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (ukrep 1a) občinski prorač. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

411207 410299 Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (ukrep 1b) občinski prorač. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

411208 410299 Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (ukrep 1c) občinski prorač.
0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

411209 410299 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (ukrep 1č) občinski prorač. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
414016 410299 Sofinanc.programov spodbujanja malega gospodarstva občinski prorač. 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

 v občini

SKUPAJ: občinski prora č. 12.600,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00
ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00
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