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-  Izkaz prihodkov in odhodkov za čas od 1. 1. do 31. 12. 2018 s prilogami: 
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- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.     
 

 

1. UVOD 

 
Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna oziroma letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, 
za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predložiti bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz 
računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ter bilanco stanja na 
dan 31. 12. 2018, obvezna priloga pa sta še obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb. Župan pripravi predlog 
zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 
31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v 
sprejem in v tridesetih dneh po njegovem sprejemu obvesti ministrstvo, pristojno za finance. 
 
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je 
predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega 
sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj. V skladu z Zakonom o javnih financah zaključni 
račun proračuna sestavljajo: 
- splošni del zaključnega računa proračuna, 
- posebni del zaključnega računa proračuna, 
- realizacija načrta razvojnih programov in 
- obrazložitve zaključnega računa proračuna. 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo: 
- bilanca prihodkov in odhodkov, 
- račun finančnih terjatev in naložb in 
- račun financiranja. 
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Obvezna priloga je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov za občine, ki imajo v svoji sestavi 
režijske obrate. 
Posebni del zaključnega računa sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se 
upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun. 
 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve: 
- splošnega dela zaključnega računa proračuna, 
- posebnega dela zaključnega računa proračuna, 
- izvajanja načrta razvojnih programov, 
- podatkov iz bilance stanja in  
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa. 
 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna lahko neobvezno vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge. V 
nadaljevanju bomo predstavili pregled prihodkov oziroma prejemkov leta 2018, odhodkov oziroma izdatkov leta 
2018 in poslovni izid ter premoženjsko stanje proračuna na dan 31. 12. 2018. Seveda so vsi omenjeni izkazi 
pripravljeni v taki obliki, da omogočajo primerjavo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom, prav tako pa so v 
obrazložitvi posebnega dela proračuna narejene primerjave oziroma različni prerezi, ki omogočajo še boljši 
pregled skozi predstavljeno poročilo. 
 
 

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJU ČNEGA RAČUNA 

 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se 
uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri pripravi zaključnih računov 
občinskih proračunov. Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 je narejen v skladu z 
veljavno zakonodajo na tem področju in temelji na: 
* Zakonu o javnih financah , ki med drugim ureja zadeve na nivoju lokalnih skupnosti, kot so sestava, priprava 
in izvrševanje proračunov, upravljanje z občinskim premoženjem, zadolževanje, poroštva, upravljanje dolga, 
računovodstva in proračunskega nadzora,  
* Zakonu o ra čunovodstvu , 
* Zakonu o izvrševanju prora čunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 , 
* Pravilniku o raz členjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravni h oseb javnega prava , 
* Pravilniku o enotnem kontnem na črtu za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava ,  
* Pravilniku o sestavljanju letnih poro čil za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava ,  
* Pravilniku o na činu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgo ročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev , 
* Pravilniku o na činu ter rokih izdelave obra čuna, poro čanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi na ra čunih, vklju čenih v sistem enotnega zakladniškega ra čuna , 
* Pravilniku o vodenju ra čunovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev si stema enotnega 
zakladniškega ra čuna , 
* Pravilniku o na činu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po  37. členu zakona o ra čunovodstvu , 
* Navodilu o pripravi zaklju čnega računa državnega in ob činskega prora čuna ter metodologiji za 
pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in  posrednih uporabnikov prora čuna  in 
* drugih ra čunovodskih predpisih ter 
* Pravilniku o ra čunovodstvu Ob čine Lovrenc na Pohorju. 
 
Pri pripravi zaključnega računa smo uporabili tudi Priro čnik za pripravo zaklju čnega računa ob činskega 
prora čuna z vzorcem zaklju čnega računa ob činskega prora čuna , ki ga je objavilo Ministrstvo za finance 
predvsem zaradi poenotenja poročanja. Vendar je potrebno poudariti, da Zakon o javnih fin ancah ne daje 
zakonske podlage za takšen na čin ureditve poro čanja!  Upoštevanje priročnika za pripravo zaključnega 
računa občinskega proračuna v celoti bi povzročilo, da bi bilo gradivo za zaključni račun zaradi same členitve 
zelo obsežno in na določenih mestih nepregledno, v več elementih bi se podvajalo. Zaradi teh dejstev smo 
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zaključni račun pripravili v taki obliki, da vsebuje vse dokumente in poročila, ki jih po zakonodaji mora imeti, pri 
tem pa so poročila razumljiva in se ne ponavljajo. 
 
Pomembno pa je, da tako Zakon o javnih financah kot tudi podzakonski predpisi, izdani na podlagi pooblastil v 
njem, ločijo pravne osebe oziroma zavezance za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po 
Zakonu o računovodstvu uvrščajo med pravne osebe javnega prava, na neposredne in posredne uporabnike 
proračuna. Seveda pa to ne pomeni, da je ta delitev enaka delitvi na določene in druge uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
 
 

3. ZAKLJU ČNI RAČUN PRORAČUNA  

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.  11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 59/17 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na __. redni seji, dne 
______, sprejel 

 
 

ZAKLJU ČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
ZA LETO 2018 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 

 
2. člen 

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Lovrenc na Pohorju so bili v letu 2018 
realizirani v naslednjih zneskih: 

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

   

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.271.533,47 
 TEKOČI ODHODKI (70+71) 2.934.300,93 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.256.316,74 
700 Davki na dohodek in dobiček 2.025.362,00 

703 Davki na premoženje 174.490,18 

704 Domači davki na blago in storitve 56.465,56 

706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 677.983,19 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 369.354,09 

711 Takse in pristojbine 1.934,26 

712 Globe in druge denarne kazni 3.173,34 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 246.652,03 

714 Drugi nedavčni prihodki 56.869,47 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.513,08 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7.513,08 

73 PREJETE DONACIJE 3.420,00 
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730 Prejete donacije iz domačih virov 3.420,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 326.299,46 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 311.458,46 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 14.841,00 

   

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.374.130,25 
40 TEKOČI ODHODKI 1.302.301,50 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 384.388,03 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 63.547,96 

402 Izdatki za blago in storitve 805.645,92 

403 Plačila domačih obresti 3.164,59 

409 Rezerve 45.555,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.274.341,24 
410 Subvencije 81.797,05 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 840.918,11 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 85.630,29 

413 Drugi tekoči domači transferi 265.995,79 

414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 774.944,61 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 774.944,61 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 22.542,90 

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

 

10.359,51 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.183,39 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) - 102.596,78 

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

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

 
0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH 
DELEŽEV 

 
0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

   
V. DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442+443) 
0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00  
440 Dana posojila 0,00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 

0,00 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPIT ALSKIH 

DELEŽEV (IV.-V.) 
 

0,00 
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 C. RAČUN FINANCIRANJA  

   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 111.556,00 
50 ZADOLŽEVANJE 111.556,00 

500 Domače zadolževanje 111.556,00 

   
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 186.692,86 

55 ODPLAČILA DOLGA 186.692,86 
550 Odplačila domačega dolga 186.692,86 

   
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

- 177.733,64 
   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 75.136,86 

   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 102.596,78 

   

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

635.191,17 

 
3. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2018 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.  

 
4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in z obrazložitvami, se objavi na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: http://www.lovrenc.si. 

 

 

 

Številka: 4103-0001/2019 

Lovrenc na Pohorju,  

                                                                                               ŽUPAN 

                                                                             OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

                                                                                     Marko RAKOVNIK, prof.  
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4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJU ČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

 
4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

 

4.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodiš č, na osnovi katerih je bil pripravljen prora čun 

 
Pri sestavi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018, ki je bil sprejet na 22. redni seji 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, dne 22. februarja 2018, Odloka o spremembi odloka o proračunu 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018, ki je bil sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na 
Pohorju, dne 19. junija 2018 in Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2018, ki je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, dne 11. oktobra 2018, so 
bili upoštevani makroekonomski okvirji, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. 
 
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah (ZJF) mora minister, pristojen za finance, o temeljnih 
ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. 
 
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za 
pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF 
posreduje neposrednim uporabnikom. 
 
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 finančne izravnave. Ministrstvo za finance – sektor za sistem 
financiranja lokalnih skupnosti je občinam poslalo izračune »Primerna poraba, dohodnina in finan čna 
izravnava za leti 2018 in 2019 – predhodni podatki - dopis številka 4101-3/2015/8 dne 10. 10. 2017«. 
 
4.1.2. Izračun primerne porabe na prebivalca 
 

Ministrstvo za finance – sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je občinam poslalo izračune »Primerna poraba, 
dohodnina in finančna izravnava za leti 2018 in 2019 – predhodni podatki - dopis številka 4101-3/2015/8 dne 10. 10. 2017«.  

 
Način izračuna primerne porabe občin 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: 
 
Povpre čnina  predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog. Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino 
povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upoštevaje pri tem 
metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, 
številka 51/09), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za 
financiranje nalog občin (Uradni list RS, številka 48/17). 
 
Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je bila 
upoštevana povprečnina v višini 551 evrov. Za leto 2018 je ostala določba, da občinam, pri katerih prihodki od 
dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno 
porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe.  
 
Primerna poraba občin za leto 2018, ki je izhajala iz predvidene povprečnine, je znašala 1.138.336.148 evrov. 
Sredstva primerne porabe občin so bila v celoti zagotovljena z dohodnino, ki je pripadala občinam. Zato občine v 
letu 2018 niso bile upravičene do dopolnilnega financiranja iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave. 
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Izračun primerne porabe ob čin, dohodnine in finan čne izravnave za leto 2018  temelji na podatkih o številu 
in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot določa 13. člen ZFO-1, 
ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance:  
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porabe_obcin_in_znesk
ov_financne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izravnava_za_leto_2018/ 
Število prebivalcev ob čine se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer so to 
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (občini) in tujci z izdanim dovoljenjem 
za stalno prebivanje, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji (občini). Upoštevani so podatki na 
dan 1. januar 2017. Na dan 1. januar 2017 je bilo število prebivalcev v Občini Lovrenc na Pohorju 3.146. 

 

Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, 
starejši od 65 let). Izračunana vsota korigiranih kriterijev za leto 2018 je za Občino Lovrenc na Pohorju 
1,168402, kar predstavlja: 
- skupno površino občine 84,4 km2 (0,026828 km2 na prebivalca), Pi = 2,726700, 
- dolžino lokalnih cest in javnih poti 78,345 km (0,024903 km na prebivalca), Ci = 1,591856, 
- 422 prebivalcev mlajših od 15 let (delež mlajših v občini je 0,134139), Mi = 0,913909, 
- 624 prebivalcev starejših od 65 let (delež starejših v občini je 0,198347), Si = 1,040858. 
 
Izračun zneska primerne porabe ob čine zajema izra čun primerne porabe za posamezno ob čino.  
 
Primerna poraba ob čine (PPi) je izra čunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, pov prečnine (P) in 
števila prebivalcev (Oi). 
 
PPi = 1,168402 x 551,00 eurov povpre čnina x 3.146 prebivalcev = 2.025.362 EUR 

 

Prihodek ob čine iz naslova dohodnine za leto 2018 

 
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred 
letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V letu 2018 se je primerna poraba občin financirala samo z 
dohodnino.  
 
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 % pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato 
še z dodatno solidarnostno izravnavo. 
 
Tako znaša dohodnina po odmernih odločbah za leto 2015 za Občino Lovrenc na Pohorju 2.105.686 EUR, kar 
predstavlja strukturni delež po odmernih odločbah (dohodnina/seštevek vse dohodnine od vseh občin x 100) 
0,120262. 70 % dohodnine od 54 % skupne dohodnine znaša za Občino Lovrenc na Pohorju 974.525, 30 % 
dohodnine od 54 % skupne dohodnine znaša za Občino Lovrenc na Pohorju 417.653 EUR. Tako znaša 100 % 
dohodnine od 54 % skupne dohodnine 1.392.178 EUR. 
 
Po izračunu je pripadala Občini Lovrenc na Pohorju dohodnina v višini 2.025.362 EUR, ki jo je občina prejemala 
v enakih tedenskih zneskih ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. 
Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu zakladniških računov 
občine, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir.  
 
Finan čna 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.  
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Za leto 2018 na podlagi izračuna Ministrstva za finance, predhodni podatki, finančna izravnava Občini Lovrenc 
na Pohorju ne pripada, ker dosegajo sredstva pripadajoče dohodnine višino primerne porabe (to je 2.025.362 
EUR. 
 
 

4.1.3. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna z obrazložitvijo 
pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki 
 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI  

Skupni doseženi prihodki znašajo 3.271.533,47 EUR, kar pomeni 97,6 % doseganje načrtovanih prihodkov 
veljavnega proračuna za leto 2018.   

 

 

Struktura prihodkov: 

 

zneski v EUR 

  Vrsta prihodkov  
Veljavni prorač. 
za leto 2018 

Odstot. 
delež v 
skup.prih. 

Zaključni 
račun za leto 
2018 

Odstot. 
delež v 
skup.prih. 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.244.623 66,97 2.256.318 68,97 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 722.912 21,57 677.983 20,72 

72 
KAPITALSKI 
PRIHODKI 40.000 1,19 7.513 0,23 

73 PREJETE DONACIJE 7.720 0,23 3.420 0,10 

74 
TRANSFERNI 
PRIHODKI 336.516 10,04 326.299 9,97 

  SKUPAJ PRIHODKI 3.351.671  100,00 3.271.533 100,00 

 

  

 
Iz strukture prihodkov je razvidno, da predstavljajo realizirani davčni prihodki  68,97  % vseh prihodkov. Kar  
89,76 % davčnih prihodkov tvorijo prihodki iz naslova dohodnine, in sicer so bili prihodki iz naslova dohodnine 
realizirani v višini 2.025.362,00 EUR, kar pomeni 100 % doseganje načrtovanih prihodkov dohodnine v 2. 
rebalansu proračuna tekočega leta. 

 

Prihodki iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč so bili doseženi v višini 126.059,94  EUR, kar 
predstavlja 5,59 % davčnih prihodkov. Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od 
pravnih oseb so znašali 59.604,45 EUR. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb je bilo 
načrtovano v višini 84.000,00 EUR, realizirano je bilo le v višini 66.455,49 EUR, ker drugi del terjatev do fizičnih 
oseb zapade v plačilo v prihodnjem letu.  

 

Med davčne prihodke spada tudi okoljska dajatev za obremenjevanje voda, ki jo je vplačeval režijski obrat 
občine Lovrenc na Pohorju, kot zavezanec, v obliki mesečnih akontacij.   Sredstva vplačanih akontacij okoljske 
dajatve za obremenjevanje voda za leto 2018,  je Občina Lovrenc na Pohorju porabila za odplačilo glavnic 
kreditov, najetih v letih 2004 in 2005, za izgradnjo kanalizacijskega sistema. 

   

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 93,8 % načrtovanih prihodkov in znašajo 677.983,19 EUR. Prihodki 
iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico predstavljajo 46,48 % nedavčnih prihodkov, oziroma 315.099,46  
EUR.  
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Prihodki ustvarjeni s prodajo blaga in storitev (z dejavnostmi režijskega obrata – dobava pitne vode, odvajanje 
odpadnih voda, pokopališka dejavnost) znašajo 245.034,30 EUR in so realizirani v načrtovani višini. 

 

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov znaša 56.869,47 EUR, v to skupino prihodkov spadajo vplačila 
komunalnega prispevka, ki znašajo 11.157,60 EUR, prispevki in doplačila za družinske pomočnike, ki znašajo 
14.382,70 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki, kot so  prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, 
vračila preveč izkazanih odhodkov preteklih let.  

 

Med druge izredne nedavčne prihodke je izvršen prenos negativnega stanja podkonta 706099 Drugi davki, v 
znesku 1.205,63 EUR. Občina Lovrenc na Pohorju je imela na dan 31. 12 2018 na podkontu 706099 – Drugi 
davki, negativno stanje v višini 1.205,63 EUR, kar je bilo skladno s poročilom B2 iz Uprave za javna plačila. Na 
podlagi priporočila Ministrstva RS za finance smo opravili v poslovnih knjigah Občine Lovrenc na Pohorju 
ustrezne preknjižbe, in sicer smo omenjeni negativni znesek prenesli iz podkonta 706099 - Drugi davki na 
podkonto 71419991 Drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba je bila potrebna zaradi načina izkazovanja 
nerazporejenih plačil dajatev, za katere je nadzornik Finančna uprava Republike Slovenije in zaradi nezmožnosti 
izpolniti obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov za Agencijo Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve. 

 

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 7.513,08 EUR, v celoti se nanašajo na prodajo zemljišč.  

 

Zakon o javnih financah v 80. členu določa, da morajo občine sredstva pridobljena od prodaje občinskega 
stvarnega premoženja uporabiti za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja občine. V tekočem letu znašajo 
investicijski odhodki  774.944,61 EUR, od tega financirani z lastnimi sredstvi občinskega proračuna v višini 
648.547,61 EUR, kar pomeni, da smo sredstva pridobljena s prodajo stvarnega premoženja v celoti namensko 
uporabili. 

 

Prejete donacije so bile realizirane v višini 3.420,00 EUR. Prejete donacije pravnih oseb za  izvedbo prireditev – 
predvsem v času prazničnih dni, so znašale 3.170,00 EUR in za dobrodelne namene 200,00 EUR.   

 

Prejete donacije fizičnih oseb za izdajo brošur Ujeti trenutki časa in Slovarček osirotelih besed, so znašale 50,00 
EUR.  

 

Transferni prihodki so realizirani v višini 326.299,46 EUR, kar pomeni 97,0 % doseganje načrtovanih 
transfernih prihodkov v 2. rebalansu proračuna za leto 2018. 

 

Pripadajoča sredstva občin po 21. in 23. členu ZFO-1, za sofinanciranje občinskih investicij znašajo 111.556,00 
EUR.  Sredstva za sofinanciranje plač vključenim v programe javnih del znašajo 94.765,48 EUR, oziroma 29,04 
% transfernih prihodkov. 33.920,66 EUR, oziroma 10,89 % transfernih prihodkov, znašajo sredstva, ki jih občina 
prejme iz državnega proračuna za izplačilo nadomestila plač družinskim pomočnikom.  

 

V letu 2018 so bili načrtovani transferni prihodki – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav, za sofinanciranje projektov plezalne stene in opreme za visoko plezalno steno 
ter  premičnega odra, v skupni vrednosti 35.977,00 EUR. Projekt plezalna stena je bil v letu 2017 realiziran in 
konec decembra 2017 vložen zahtevek za sofinanciranje projekta, v znesku 14.841,00 EUR, sredstva so bila v 
letu 2018 nakazana.  Projekt nakupa opreme za visoko plezalno steno je bil realiziran v letu 2018, obveznosti za 
plačilo zapadejo v plačilo v prihodnjem letu, tudi zahtevek za sofinanciranje bo vložen v prihodnjem letu. Projekt 
nakupa premičnega odra v tekočem letu ni bil realiziran. Izvedba projekta je načrtovana za prihodnje leto. 
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ODHODKI  
    

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 3.374.130,25 EUR, oziroma 86,3 % načrtovanih odhodkov v 2. 
rebalansu proračuna za leto 2018.  

 

Struktura odhodkov: 

zneski v EUR 

  Vrsta odhodka 

Veljavni 
prorač. za 
leto 2018 

Odstot. 
delež v 
skup.prih. 

Zaključni račun 
za leto 2018 

Odstot. delež 
v skup.prih. 

40 TEKOČI ODHODKI 1.491.834 38,14 1.302.301 38,60 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.387.657 35,48 1.274.341 37,77 

  
SKUPAJ TEKO ČI ODHODKI IN 
TEKOČI TRANSFERI: 2.879.491 73,61 2.576.642 76,36 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.003.653 25,66 774.945 22,97 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.466 0,73 22.543 0,67 

  

SKUPAJ INVESTICIJSKI 
ODHODKI IN INVESTICIJSKI 
TRANSFERI: 1.032.119 26,39 797.488 23,64 

  
SKUPAJ VSI ODHODKI 
(40+41+42+43) 3.911.610 100,00 3.374.130 100,00 

 
 
Tekoči odhodki so realizirani v višini 1.302.301,50 EUR, kar pomeni 87,3 % doseganje načrtovanih odhodkov. 
Odhodki namenjeni za plače in prispevke delodajalcev so realizirani v višini 93,1 % načrtovanih odhodkov za te 
namene, izdatki za blago in storitve so realizirani v obsegu 84,2 % načrtovanih odhodkov za navedene namene 
in znašajo 805.645,92 EUR. Za tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture je bilo porabljenih 46,39 % 
realiziranih odhodkov za tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture, kjer se je pretežni del porabljenih sredstev 
namenil tekočemu vzdrževanju občinske cestne infrastrukture. 

 

Tekoči transferi so realizirani v znesku 1.274.341,24 EUR, kar pomeni 91,8 % načrtovanih tekočih transferov. 
Sredstva namenjena subvencioniranju privatnih podjetij in zasebnikov so realizirana v višini 81.797,05 EUR, kar 
predstavlja 97,6 % načrtovanih sredstev za te namene.  Sredstva namenjena subvencioniranju cen privatnim 
podjetjem in zasebnikom so bila  realizirana v znesku 78.879,79 EUR – za namene subvencioniranja cen 
izvajanja dejavnosti pomoči na domu na območju občine Lovrenc na Pohorju.  

 

Realizacija transferov posameznikom in gospodinjstvom znaša 840.918,11 EUR, kar predstavlja 65,99 % vseh 
tekočih transferov. Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev znašajo 369.291,51 EUR, 
realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (za subvencioniranje cene dobave pitne vode, 
subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda, subvencioniranje odvoza odpadkov iz Zbirnega centra Lovrenc 
na Pohorju, pokrivanje razlike količin odpadnih voda koncesionarju, nastalih pri čiščenju) znašajo 192.364,71 
EUR. Realizacija transfernih odhodkov namenjenih regresiranju oskrbe v domovih znaša 145.669,77 EUR. Med 
druge transfere posameznikom so uvrščena tudi izplačila družinskim pomočnikom, ki so v letu 2018 znašala 
50.140,10 EUR. 

 

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili načrtovani v višini 96.255,00 EUR in realizirani 
89,0 %.  

 

Tekoči transferi v javne zavode so realizirani v višini 218.326,14 EUR; sredstva so namenjena za plače in druge 
izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev in za izdatke za blago in storitve. Tekoči transferi v sklade 
socialnega zavarovanja so znašali 28.452,80 EUR, izvršena so bila plačila prispevka v ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 
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Investicijski odhodki so realizirani v obsegu 77,2 % načrtovanih odhodkov in znašajo 774.944,61 EUR. 
Realizacija investicijskih odhodkov namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije je znašala 582.186,30 EUR, kar 
predstavlja 75,13 % vseh investicijskih odhodkov;  največji del sredstev je bil porabljen za izvedbo projekta 
sanacija kuhinje v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, in sicer 449.589,65 EUR. Odhodki za investicijsko 
vzdrževanje so realizirani v obsegu 46,2 % načrtovanih sredstev za te namene. Neporabljenih je ostalo 
128.509,50 EUR sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje, od tega znašajo namenska sredstva 
unovčene bančne garancije za odpravo napak na VŠD 12.377,47 EUR in namenska sredstva unovčene bančne 
garancije za odpravo napak na knjižnici 22.669,81EUR, ki se namensko prenesejo v prihodnje leto. Za 
novogradnje je bilo načrtovanih 28.967 EUR, realizacija znaša 15.616,51 EUR, sredstva so bila porabljena za 
plačilo preostanka obveznosti projekta izgradnje sekundarnega cevovoda za potrebe zaselka hiš na Rdečem 
bregu. Neporabljena so ostala sredstva namenjena projektu Medgeneracijsko središče Lovrenška livada, v višini 
5.000,00 EUR in izgradnji vodovoda in fekalne kanalizacije ob rekonstrukciji ceste R3-701/1270 Ruta – Lovrenc 
–Pesek, v višini 4.000,00 EUR. 

 

Investicijski transferi so bili načrtovani v znesku 28.466,00 EUR, realizirani so 79,2 %.  Načrtovani in realizirani 
so bili za javni zavod Osnovna šola Lovrenc na Pohorju in za Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju. 
Delno so ostala neporabljena sredstva sofinanciranja investicijskih projektov Javnega zdravstvenega zavoda dr. 
Adolfa Drolca Maribor. 

 
Razlika med skupnimi prihodki in odhodki, izkazanimi v bilanci prihodkov in odhodkov, je prora čunski 
primanjkljaj,  v znesku: 102.596,78 EUR.  

 
 

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. 
 
Občina v proračunskem letu 2018 ni imela prometa v računu finančnih terjatev in naložb in sicer ne na strani 
prejemkov in ne na strani izdatkov. 
 
 

RAČUN FINANCIRANJA 
V izkazu računa financiranja se prikažejo sredstva pridobljena s prejetimi krediti in sredstva pridobljena z izdajo 
vrednostnih papirjev ter odplačila prejetih kreditov in izplačila glavnic najetih posojil z izdajo vrednostnih papirjev.  

 

Domače zadolževanje: v letu 2018 je občina pri državnem proračunu prejela povratna sredstva za financiranje 
investicij (doba vračanja 10 let, z enoletnim moratorijem na odplačilo, obrestna mera znaša 0,00 % letno in je 
nespremenljiva do končnega vračila vseh povratnih sredstev), v znesku 111.556,00 EUR. Občina je sredstva 
namenila za financiranje projekta Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju.  

 
Odplačila doma čega dolga : 

S 1. 1. 2001 je Občina Lovrenc na Pohorju, na podlagi izstopa iz Stanovanjskega sklada Občine Ruše in 
prenosa premoženja v Občino Lovrenc na Pohorju, prevzela od Stanovanjskega sklada občine Ruše dve 
dolgoročni stanovanjski posojili, ki ju je prejel Stanovanjski sklad Občine Ruše od posojilodajalca 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letih 1999 in 2000, namensko za pridobitev novih neprofitnih in 
socialnih stanovanj v stanovanjskem objektu na Spodnjem trgu 2, v Lovrencu na Pohorju.  V letu 2016 je občina 
v celoti odplačala kredit najet v letu 1999. Odplačilo stanovanjskega kredita, najetega v letu 2000, je v letu 2018 
znašalo 666,46 EUR.  
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V letu 2004 je Občina Lovrenc na Pohorju najela dolgoročni kredit v znesku  80.000.000,00 SIT (333.834,08 
EUR ),  pri EKO skladu, to je namenski kredit za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Lovrenc na 
Pohorju. V letu 2018 je navedeni kredit bil odplačan v znesku 7.123,36 EUR. 

 

V letu 2005 je Občina Lovrenc na Pohorju najela dolgoročni kredit v znesku 100.000.000,00 SIT (417.292,61 
EUR), pri EKO skladu, to je namenski kredit za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Lovrenc na Pohorju. 
V letu 2018 je navedeni kredit bil odplačan v znesku 32.099,44 EUR.  

 

V letu 2007 je bil najet dolgoročni kredit pri poslovni banki: Poštni banki Slovenije d.d., namensko za financiranje 
investicije v adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, v znesku 375.563,00 EUR. Obveznosti za 
vračilo kredita so se v letu 2016 prenesle na Novo kreditno banko Maribor (s pripojitvijo Poštne banke Slovenije).  
V letu 2018 je bil kredit odplačan v znesku 26.202,12 EUR.  

 

V letu 2009 je bil najet dolgoročni kredit pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica, v 
znesku 540.000,00 EUR, namensko za izgradnjo večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Lovrenc na 
Pohorju. V letu 2018 je bil odplačan kredit v znesku 41.538,00 EUR.  

 

V letu 2014 je bil najet dolgoročni kredit pri poslovni banki: Poštni banki Slovenije d.d., namensko za financiranje 
investicije Dokončanje del rekonstrukcije LC Cesta na Kumen (št.projekta v NRP: OB167-12-0004), v znesku 
270.000,00 EUR. Obveznosti za vračilo kredita so se v letu 2016 prenesle na Novo kreditno banko Maribor. 
Pričetek odplačila anuitet je bil 31. 1. 2015; v letu 2018 je bil kredit odplačan v znesku 67.500,00 EUR in tudi 
dokončno odplačan.  

 

V letu 2016 sta bila najeta dva dolgoročna kredita pri državnem proračunu kot povratna sredstva za 
sofinanciranje občinskih investicij, pogodbi sta bili sklenjeni z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
in sicer za: 

- projekt rekonstrukcije javne poti Srparska pot IV, v znesku 61.949,49 EUR in  
- projekt rekonstrukcije LC Cestna na Kumen – 1. del, v znesku 42.120,16 EUR. 

Odplačilo kredita za projekt rekonstrukcije javne poti Srparska pot IV je v letu 2018 znašalo 6.883,28 EUR in 
odplačilo kredita za projekt rekonstrukcije LC Cesta na Kumen – 1. del je znašalo 4.680,20 EUR.  

 

Skupni znesek odplačil glavnic v letu 2018 znaša 186.692,86  EUR.    

 

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU: 
 

V računu financiranja je izkazana sprememba stanja sredstev na računu, in sicer se sredstva na računu 
zmanjšajo za 177.733,64 EUR.  Stanje na računih na dan 31. 12. preteklega leta je znašalo: 635.191,17 EUR. 
Izkazano stanje sredstev na računih (del kontov skupine 9009) na dan 31. 12. 2018, znaša  457.457,53 EUR. 
Navedeno stanje sredstev na računih se zmanjša za 4,62 EUR, to je za znesek davka na dodano vrednost, 
okoljske dajatve in vodnega povračila v odpisanih terjatvah preteklih let, po sklepu Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. Tako znaša stanje sredstev na računih občine na dan 31. 12. 2018: 457.452,91 EUR.  

 
 
 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA 
 
1. Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, katerega 
sestavijo tisti drugi uporabniki kontnega načrta, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. čl. Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40),  je tudi evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. 

Kot prihodki od poslovanja režijskega obrata se izkazujejo vsi prihodki, ki jih režijski obrat doseže z 
zaračunavanjem svojih storitev ali blaga kupcem, poleg tega pa še ustrezni del sredstev proračuna, pridobljen za 
delo režijskega obrata. Po določbah 18. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 
97/12 in 100/15), se izkaže kot znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe  iz sredstev javnih 
financ, razlika med odhodki in prihodki, doseženimi z opravljanjem javne službe, ki so bili zaračunani 
uporabnikom storitev režijskega obrata in proračunu občine za subvencioniranje cen gospodinjstvom in 
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nepridobitnim pravnim osebam, na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju o 
subvencioniranju cen gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo v režijskem obratu občine. 

 

Z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju  (MUV št. 9/2003), je določena 
organiziranost in delovno področje režijskega obrata; in sicer: 

 
- režijski obrat je samostojna notranje organizacijska enota v okviru občinske uprave, ki opravlja 

dejavnosti obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb; 
- v režijskem obratu se izvajajo naslednje gospodarske javne službe: 
- javna snaga in čiščenje javnih površin, 
- urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje, 
- upravljanje z javnim vodovodnim omrežjem,  
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin ter parkirišč, 
- upravljanje in vzdrževanje pokopališč, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,  
- upravljanje z vlečnico, 
- vodenje javnih del, 
- kinematografska dejavnost, 
- upravljanje z občinsko cestno infrastrukturo, 
- izvajanje lokalne gospodarske javne službe odvajanje komunalnih odpadnih vod, 
- upravljanje sistema javne razsvetljave. 

 

 

Pregled prihodkov, ki vključujejo zaračunane subvencije cen gospodarskih javnih služb proračunu, odhodkov in 
ugotovljene razlike med odhodki in prihodki, ki se pokrije s sredstvi proračuna: 

 

DEJAVNOST                                                                                                          zneski v EUR 

REŽIJSKEGA OBRATA                                                       PRIHODKI            ODHODKI                   RAZLIKA_           
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči                                               0,00              4.254,59                   -   4.254,59  

 

- dejavnost dobave pitne vode                                                  133.660,18         134.085,46                 -      425,28     

 

- urejanje pokopališč                                                                  15.242,59           12.522,82                      2.719,77         

 

- urejanje javnih površin                                                                     0,00            22.743,66                   - 22.743,66 

 

- splošni stroški režijskega obrata                                                      0,00             2.393,60                   -   2.393,60 

 

- dejavnost odvajanja komunalnih odpad.vod                            98.676,70            96.904,77                      1.771,93 

   SKUPAJ:                                                                247.579,47         272.904,90            -   25.325,43 
===================================================================================== 
 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da znašajo skupni  prihodki režijskega obrata 247.579,47 EUR, skupni 
odhodki 272.904,90  EUR. Razlika v višini 25.325,43 EUR se pokrije iz sredstev občinskega proračuna. 
Dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki zaračunavajo storitve uporabnikom, izkazujejo naslednje rezultate: 

- dejavnost dobava pitne vode izkazuje negativni rezultat, v znesku 425,28 EUR,  
- dejavnost urejanja pokopališč izkazuje pozitivni rezultat, v znesku 2.719,77 EUR in  
- dejavnost odvajanja komunalnih odpadnih vod izkazuje pozitivni rezultat, v znesku 1.771,93 EUR. 

V prihodke so vključene subvencije cen  gospodarskih javnih služb dobave pitne vode in odvajanja komunalnih 
voda, ki jih režijski obrat zaračunava proračunu, in sicer so bile subvencije zaračunane v naslednji višini: 

- subvencije cene storitve GJS dobave pitne vode: 22.541,40 EUR, 
- subvencije cene omrežnine GJS dobave pitne vode: 60.645,17 EUR, 
- subvencije cene storitve GJS odvajanja komunalnih odpadnih voda: 0,00 EUR, 
- subvencije cene omrežnine GJS odvajanja komunalnih odpadnih voda:  42.554,67 EUR. 
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2. V posebnem delu proračuna so prihodki in odhodki dejavnosti režijskega obrata ugotovljeni in prikazani 
skladno z računovodskim načelom denarnega toka (kot je predpisano za druge proračunske uporabnike), kar 
pomeni, da so med prihodki in odhodki zajeti že plačani prihodki in odhodki. Med odhodke ni vključena 
amortizacija osnovnih sredstev, ker le-ta, skladno s predpisi, bremeni splošni sklad občine. Nove nabave 
osnovnih sredstev pa v celoti bremenijo odhodke tekočega leta.  

 
4.1.4. Poro čilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje prora čuna in njihovi realizaciji  

 
V mesecu februarju 2018 je bil sprejet proračun, v juniju 2018 je bil pripravljen in sprejet 1. rebalans proračuna in 
v oktobru 2018 pa je bil pripravljen in sprejet 2. rebalans proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
Oba rebalansa sta bila pripravljena in sprejeta z namenom, da se v proračun vključijo spremembe in nove 
okoliščine, nastale in ugotovljene tekom leta, s čemer so bili ponovno uravnoteženi prihodki in odhodki. 
Spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani, ki so pomembno vplivale na pripravo 1. in 2. rebalansa 
proračuna so bile podrobneje obrazložene v gradivu, ki je bilo predloženo članom občinskega sveta v 
obravnavo.  
 
Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 je Občinski svet sprejel na 22. redni seji, dne 22. 
februarja 2018; objavljen je bil v UGSO št.: 09/2018, dne 23. februarja 2018 in začel veljati naslednji dan po 
objavi. 

 

V času od 1. 1. 2018 do uveljavitve Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018, se je izvajalo 
začasno financiranje občine, na podlagi Sklepa o začasnem financiranju občine Lovrenc na Pohorju v obdobju 
januar – marec 2018,  št.:4101-0003/2017, ki ga je sprejel župan dne 1. 12. 2017 in je bil objavljen v UGSO, št.: 
56/2017, dne 8. 12. 2017. Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju 
začasnega financiranja, so vključeni v proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 – 1. rebalans je Občinski svet 
sprejel na 24. redni seji, dne 19. junija 2018; objavljen je bil v UGSO št.: 32/2018, dne 22. 6. 2018 in začel veljati 
naslednji dan po objavi. 

 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 (2. rebalans) je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju sprejel na 25. redni seji, dne 11. oktobra 2018; objavljen je bil v UGSO št.: 54/2018, 
dne 19. oktobra 2018 in začel veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po sprejemu 1. in 2. rebalansa proračuna so bile izvedene tudi določene prerazporeditve sredstev zaradi 
nepričakovanega povečanja že načrtovanih obveznosti. Predstavljene so v 4.1.6. Poročilo o prerazporejenih 
proračunskih sredstvih. 

 

4.1.5. Poro čilo o spremembah med sprejetim in veljavnim prora čunom glede na sprejete zakone in ob činske odloke 
z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov m ed letom  

 
V letu 2018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitev obstoječih) ter sprememb 
pristojnosti neposrednih uporabnikov. 
 

4.1.6. Poro čilo o prerazporejenih prora čunskih sredstvih 

 
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 09/18, 32/18 in 54/18) je 
župan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 
40.000,00 EUR. Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans 
proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 
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Ko se je pri izvrševanju proračuna pojavila potreba po prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami 
in po ponovni uravnoteženosti proračuna, je župan odredil prerazporeditve sredstev znotraj bilance prihodkov in 
odhodkov, in sicer: 

- v obdobju veljavnosti proračuna za leto 2018, v času od 24. 02. 2018 do 22. 06. 2018, so bila 
prerazporejena sredstva v skupni vrednosti 34.561,00 EUR, 

- v obdobju veljavnosti 1. rebalansa proračuna za leto 2018, v času od 23. 06. 2018  do 19. 10. 2018, so 
bila prerazporejena sredstva v  skupni vrednosti 17.991,00 EUR,   

- v obdobju veljavnosti 2. rebalansa proračuna za leto 2018, v času od 20. 10. 2018  do 31. 12. 2018, so 
bila prerazporejena sredstva v  skupni vrednosti 38.622,00 EUR.  

Opomba: Prikaz prerazporeditev v posebnem delu proračuna za leto 2018, je priložen v posebni preglednici: 
Prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna za leto 2018. 

  
 
V 7. členu Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018, je župan pooblaščen, da lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru 
prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti projekta. V letu 2018 je župan odredil spremembe vrednosti 
v načrtu razvojnih programov, in sicer: 

- v obdobju veljavnosti proračuna za leto 2018, v času od 24. 02. 2018 do 22. 06. 2018, so bila 
prerazporejena sredstva v skupni vrednosti 5.773,00 EUR, 

- v obdobju veljavnosti 1. rebalansa proračuna za leto 2018, v času od 23. 06. 2018  do 19. 10. 2018, so 
bila prerazporejena sredstva v  skupni vrednosti 9.500,00 EUR,   

- v obdobju veljavnosti 2. rebalansa proračuna za leto 2018, v času od 20. 10. 2018  do 31. 12. 2018, so 
bila prerazporejena sredstva v  skupni vrednosti 3.130,00 EUR.   

Opomba: Prikaz sprememb projektov je priložen v posebni preglednici Prerazporeditve sredstev v načrtu 
razvojnih programov v letu 2018. 
 

Opomba: glej »Poročilo o prerazporejenih proračunskih sredstvih za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018«  
 
 

4.1.7. Poro čilo o porabi sredstev prora čunske rezerve 

 
Sredstva rezerv za naravne nesre če 
 
 
Rezervni sklad v proračunih je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče.  
 
Stalna proračunska rezerva se je oblikovala z izločanjem proračunskih sredstev v rezervni sklad, v skupnem 
znesku 45.000,00 EUR. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 1,5 % letnih 
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.  
Poraba sredstev proračunskega sklada se je izvajala na podlagi Odloka o porabi proračunske rezerve Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018 (UGSO, št. 10/2018), in sicer: 

- 30.000,00 EUR za odpravo posledic neurja, poplav na občinski infrastrukturi, dne 1. 6. 2017 in 
- 10.000,00 EUR za odpravo posledic vetroloma dne 12. 12. 2017.   

 
Stanje sredstev rezerv proračuna na dan 31. 12. 2018 znaša 11.170,78 EUR. 
 
Stalna proračunska rezerva na dan 31. 12. 2018 (sredstva rezerve se vodijo kot proračunski sklad na kontu 910, 
kajti transakcijski račun občine pri Banki Slovenije ne predvideva podračuna za rezerve).  
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I. PRIHODKI IN PREJEMKI 

     1. Sredstva prenesena iz preteklega leta                              6.170,78 EUR 

             od tega: -  sredstva proračunske rezerve RS                  5.755,04 EUR 

               -  sredstva občinske proračunske rezerve           415,74 EUR 

 

     2. Sredstva izločena iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 

         v letu 2018               45.000,00 EUR 

________________________________________________________________________________________ 
 

       SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI                        51.170,78 EUR 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 II. ODHODKI  IN  IZDATKI 

Odhodki in izdatki ob činske prora čunske rezerve:                                            
1. Na podlagi Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 

            za leto 2018 (UGSO št.: 10/2018). 

       -   za odpravo posledic  neurja, poplav na 

            občinski infrastrukturi, dne 1. junija 2017:                                                                30.000,0 EUR, 
- za odpravo posledic vetroloma dne 12.12.2017:                                                          10.000,00 EUR. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI                                                                                         40.000,00 EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

 
III. STANJE SREDSTEV REZERV ZA NARAVNE NESREČE NA DAN 31. 12. 2018:              11.170,78 EUR    

     od tega: -  sredstva proračunske rezerve RS                                         5.755,04 EUR 

     Sredstva proračunske rezerve RS za odpravo posledic neposredne 

      škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 14. 9. 2014, za sanacijo  

      plazu na  JP 862501 Jodlov klanec (Pogodba št.: 2550-15-420069, 

      sklenjena z RS, Ministrstvom za okolje in prostor) – proračunska postavka 

      413111, sredstva so namenjena za plačilo odprtih obveznosti izvajalcu del po 

      predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 

      -  sredstva občinske proračunske rezerve                             5.415,74  EUR 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sredstva rezerv oblikovanih po stanovanjskem zakonu  
I. PRIHODKI IN PREJEMKI 

     1. Sredstva prenesena iz preteklega leta                              5.437,96 EUR 

     2. Sredstva izločena iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 

           v letu 2018                        555,00 EUR 

_________________________________________________________________________________________ 

       SKUPAJ SREDSTVA REZERV:                                                 5.992,96 EUR 

_________________________________________________________________________________________ 

 II. ODHODKI IN IZDATKI 

   Odhodki in izdatki v letu 2018                                                                                                              0,00 EUR 

_________________________________________________________________________________________ 

SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI                                                                                                       0,00 EUR               

_________________________________________________________________________________________ 

III. STANJE SREDSTEV REZERV PO STANOV.ZAKONU NA DAN 31.12. 2018:                         5.992,96 EUR 

_________________________________________________________________________________________ 
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4.1.8. Poro čilo o porabi sredstev splošne prora čunske rezervacije 

 

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in 9. člena Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2018, se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne prerazporedi, ampak zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 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 sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. 
V proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 so bila sredstva načrtovana na proračunski postavki 
423300 Tekoča proračunska rezerva, v znesku 15.000,00 EUR in so bila porabljena v višini 13.520,00 EUR. 
Opomba: Preglednica o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije je priložena. 
 

4.1.9. Izračun presežka prihodkov po fiskalnem pravilu za ob činski prora čun 

Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu - ZFisP (Ur. l. RS, št. 55/2015) morajo občine izračunati presežek 
prihodkov po fiskalnem pravilu, ta izračun je pripravljen v nadaljevanju. Zakon določa porabo presežkov 
proračunov. Če je občina zadolžena, presežek lahko uporabi le za odplačevanje glavnic dolga. Če občina ni 
zadolžena oziroma ko ne bo več zadolžena, bo ta presežek lahko uporabila ali za financiranje primanjkljajev v 
obdobjih podpotencialne ravni BDP ali za financiranje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi 
okoliščin iz prvega odstavka 12 čl. ZFisP ali za financiranje investicij v naslednjih letih. Preostali presežek pa 
lahko občina uporabi za kritje primanjkljaja tako kot doslej. Prav tako se občina za kritje primanjkljaja v bilanci 
prihodkov in odhodkov še vedno lahko zadolžuje v okviru veljavnih pravil za zadolževanje občin. 

 

Izračun presežka prihodkov po fiskalnem pravilu za občinski proračun: 
 
 

Zap. 

št. Konti skupine  Oznaka AOP Vsebina računovodske postavke Znesek 

1. 70,71,72,73,74,78 101 Prihodki po denarnem toku 3.271.533,00 

2. 40,41,42,43,45 221 Odhodki po denarnem toku 3.374.130,00 

3. 3 = 1 - 2  927 ali 928 Presežek prihodkov ali presežek odhodkov -102.597,00 

4. 75 301 
Prejeta vračila danih posojil ali prodaja 
kapitalskih deležev 0,00 

5. 44 321 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0,00 

6. 6 = 4 - 5 348 ali 349 
Razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz 
finančnih naložb 0,00 

7. 50 351 Zadolževanje 111.556,00 

8. 55 364 Odplačilo dolga 186.693,00 

9. 9 = 7 -8  377 ali 378 Neto zadolževanje ali odplačilo dolga -75.137,00 

10.  10 = 3 + 6 + 9 379 ali 380 
Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu - 
Presežek po denarnem toku -177.734,00 

      

* če proračun izračuna presežek odhodkov nad 
prihodki po denarnem toku, ne izračunava 
presežka po fiskalnem pravilu   

11.   379 

Če je razlika vpisana v vrstico z oznako AOP 379, 
drugi uporabnik presežek po denarnem toku 
zmanjša za predpisane obveznosti   

12.  20 035 Kratkoročne obveznosti   

13. 21 036 Kratkoročne obveznosti   

14. 22 037 Kratkoročne obveznosti   
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15. 23 038 Kratkoročne obveznosti   

16. del 24 del 039 Kratkoročne obveznosti   

17. 26 041 Kratkoročne obveznosti   

18. 97 055 Dolgoročne poslovne obveznosti   

19. del 9009 Izračun Neporabljene donacije   

20. del 9009 Izračun Neporabljena namenska sredstva   

21. 

21=11-12-13-14-15-

16-17-18-19-20 - Presežek po fiskalnem pravilu 0,00 

 

 
 
 
 

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORA ČUNA 

Pri pripravi zaključnega računa se uporabijo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, kot se upoštevajo 
pri pripravi proračuna. Klasifikacije morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna  po naslednjih 
klasifikacijah: 

- institucionalni, 

- ekonomski 

- programski 

- funkcionalni. 

 

V posebnem delu zaključnega računa proračuna so odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji med 
neposredne proračunske uporabnike. Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, daje odgovor na 
vprašanje, kdo porablja prora čunska sredstva  (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih 
uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih  sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za 
financiranje programov iz občinskega proračuna. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih 
proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov.  

Neposredni proračunski uporabniki v Občini Lovrenc na Pohorju:  

- 0001 - občinski svet, 

- 0002 - župan, 

- 0003 - nadzorni odbor, 

- 0004 - občinska uprava in 

- 0005 - režijski obrat. 

 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se pla čuje iz 
javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna in zaključnega računa.  

 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska 
klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami.  

 

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena 
prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana 
funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča 
mednarodne primerjave.  
 
V zvezi z obrazložitvami proračuna je potrebno povedati, da je naš proračun/zaključni račun proračuna (splošni 
in posebni del) pripravljen na nivoju šest mestnih podkontov . Tako načrtovanje posledično pomeni, da gre za 
zelo analiti čen prora čun  in da sam proračun zaradi takega načina načrtovanja oziroma planiranja ne potrebuje 
toliko obrazložitev, kot če bi bil pripravljen na nivoju tri mestnih podskupin kontov (na tak način se pripravlja 
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državni proračun in tudi nekateri občinski proračuni). Zaradi zelo analitičnega načrtovanja posameznih 
proračunskih postavk – stroškovnih mest 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 povezali v celoto, tako se namreč 
poslovni dogodki tudi izkazujejo skozi vse te spremljajoče dokumente.  
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V nadaljevanju smo pripravili dodatno preglednico, ki prikazuje posamezne deleže (strukturni prerez) odhodkov po funkcionalni klasifikaciji: 
 

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 

Zaklju čni račun 2017 Sprejeti prora č.l.2018 Veljavni prora č.l.2018 Zaklju čni račun 2018 

 (v EUR)  (v %)  (v EUR)  (v %)  (v EUR)  (v %)  (v EUR)  (v %) 

                
A BILANCA ODHODKOV 2.969.703 100,00 3.911.610 100,00 3.911.610 100,00 3.374.130 100,00 

                  
01 JAVNA UPRAVA 577.859 19,46 705.387 18,03 697.690 17,84 604.153 17,91 
02 OBRAMBA 5.439 0,18 6.600 0,17 6.024 0,15 824 0,02 
03 JAVNI RED IN VARNOST 24.243 0,82 24.400 0,62 25.574 0,65 24.911 0,74 
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 632.488 21,30 816.294 20,87 815.559 20,85 714.066 21,16 
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih  zadev ter zadev, 
povezanih z delom 152.498 5,14 187.652 4,80 187.060 4,78 162.093 4,80 
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 69.107 2,33 71.131 1,82 71.131 1,82 69.598 2,06 
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0 0,00 5.000 0,13 5.000 0,13 2.440 0,07 
045 Promet 354.706 11,94 474.306 12,13 473.337 12,10 416.516 12,34 
047 Druge gospodarske dejavnosti 33.626 1,13 49.455 1,26 50.047 1,28 46.972 1,39 
049 Druge dejanvosti s področja gospodarskih zadev 22.551 0,76 28.750 0,73 28.984 0,74 16.447 0,49 
05 VARSTVO OKOLJA 136.380 4,59 141.879 3,63 148.286 3,79 122.273 3,62 

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.318 0,35 19.305 0,49 20.373 0,52 16.708 0,50 
052 Ravnanje z odpadno vodo 125.124 4,21 121.634 3,11 126.958 3,25 104.611 3,10 
054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 938 0,03 940 0,02 955 0,02 954 0,03 
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 369.146 12,43 325.553 8,32 319.881 8,18 244.184 7,24 

061 Stanovanjska dejavnost 10.911 0,37 73.758 1,89 73.758 1,89 59.459 1,76 
062 Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 586 0,02 28.000 0,72 28.000 0,72 0 0,00 
063 Oskrba z vodo 316.694 10,66 181.795 4,65 176.123 4,50 152.211 4,51 
064 Cestna razsvetljava 40.955 1,38 42.000 1,07 42.000 1,07 32.514 0,96 
07 ZDRAVSTVO 45.489 1,53 46.339 1,18 46.339 1,18 37.557 1,11 
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN.NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, DRUŠTEV… 311.976 10,51 321.231 8,21 322.850 8,25 209.005 6,19 

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 109.730 3,69 62.739 1,60 62.981 1,61 49.491 1,47 
082 Kulturne dejavnosti 179.353 6,04 224.404 5,74 225.454 5,76 130.996 3,88 
083 Dejavnosti radia, televizije in založništva 5.450 0,18 9.000 0,23 9.000 0,23 4.950 0,15 
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084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 
institucij 17.443 

0,59 25.088 0,64 25.415 0,65 23.568 0,70 
09 IZOBRAŽEVANJE 538.191 18,12 1.169.250 29,89 1.169.695 29,90 1.065.042 31,56 

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 474.320 15,97 1.098.687 28,09 1.099.064 28,10 1.001.247 29,67 
099 Ostale dejavnosti 63.871 2,15 70.563 1,80 70.631 1,81 63.795 1,89 
10 SOCIALNO VARSTVO 328.492 11,06 354.677 9,07 359.712 9,20 352.115 10,44 
                  
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do10): 2.969.703 100,00 3.911.610 100,00 3.911.610 100,00 3.374.130 100,00 

                  
B RAČUN FINANCIRANJA 175.102 100,00 186.808 100,00 186.808 100,00 186.693 100,00 

                  
01 JAVNA UPRAVA 175.102 100,00 186.808 100,00 186.808 100,00 186.693 100,00 
017 Servisiranje javnega dolga 175.102 100,00 186.808 100,00 186.808 100,00 186.693 100,00 
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4.2.1. Poro čilo o realizaciji finan čnega na črta neposrednega uporabnika 

 
Po neposrednih uporabnikih je pripravljen prikaz izdatkov po ekonomski klasifikaciji (razvrstitev izdatkov po 
vrstah odhodkov, skladno s predpisanim kontnim načrtom za proračunske uporabnike – kaj se plačuje iz javnih 
sredstev): 

 
zneski v 
EUR 

  
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI 
UPORABNIK/K3 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
2017 

SPREJETI 
PRORAČ. 
L.2018 

VELJAVNI 
PRORAČ. 
L.2018 

ZAKLJUČNI 
RAČUN 
L.2018 

% 
REALIZ. 
GLEDE 
NA 
SPREJ. 
PROR. 
L.2018 

% 
REALIZ. 
GLEDE 
NA 
VELJ. 
PROR. 
L.2018 

                

A. BILANCA ODHODKOV 2.969.703 3.911.610 3.911.610 3.374.130 86,26 86,26 
                
0001 OBČINSKI SVET 36.860 77.032 77.032 60.167 78,11 78,11 
                
402 Izdatki za blago in storitve 31.022 68.500 68.500 53.873 78,65 78,65 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 2.705 5.232 5.232 3.596 68,73 68,73 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.133 3.300 3.300 2.698 81,76 81,76 
                
0002 ŽUPAN 66.224 67.967 68.617 64.267 94,56 93,66 
                
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40.388 40.893 40.882 39.932 97,65 97,68 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.491 6.674 6.685 6.507 97,50 97,34 
402 Izdatki za blago in storitve 12.803 13.800 14.450 12.288 89,04 85,04 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 100 200 200 200,00 100,00 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 6.542 6.500 6.400 5.340 82,15 83,44 

                
0003 NADZORNI ODBOR 926 6.650 6.650 4.572 68,75 68,75 
                
402 Izdatki za blago in storitve 926 6.650 6.650 4.572 68,75 68,75 
                
0004 OBČINSKA UPRAVA 2.537.173 3.558.782 3.558.231 3.100.681 87,13 87,14 
                
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 310.767 336.952 335.773 317.649 94,27 94,60 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.115 53.440 54.619 52.586 98,40 96,28 
402 Izdatki za blago in storitve 435.992 756.344 757.946 651.094 86,08 85,90 
403 Plačila domačih obresti 5.407 6.800 6.800 3.165 46,54 46,54 
409 Rezerve 35.555 55.934 47.035 45.555 81,44 96,85 
410 Subvencije 66.737 83.457 83.808 81.797 98,01 97,60 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 851.548 905.477 910.721 840.717 92,85 92,31 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 93.555 84.365 84.623 76.695 90,91 90,63 

413 Drugi tekoči domači transferi 232.013 295.851 296.673 265.996 89,91 89,66 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 434.763 953.872 951.767 742.884 77,88 78,05 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 10.495 10.100 10.676 10.360 102,57 97,04 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 11.226 16.190 17.790 12.183 75,25 68,48 
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0005 REŽIJSKI OBRAT 328.520 201.179 201.080 144.443 71,80 71,83 
                
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 32.490 36.423 36.423 26.807 73,60 73,60 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.309 6.267 6.267 4.455 71,09 71,09 
402 Izdatki za blago in storitve 93.797 109.903 109.804 83.818 76,27 76,33 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 197.924 48.586 48.586 29.363 60,44 60,44 
                

C. RAČUN FINANCIRANJA 175.102 186.808 186.808 186.693 99,94 99,94 
                
0004 OBČINSKA UPRAVA 135.879 147.508 147.508 147.470 99,97 99,97 
                
550 Odplačila domačega dolga 135.879 147.508 147.508 147.470 99,97 99,97 
                
0005 REŽIJSKI OBRAT 39.223 39.300 39.300 39.223 99,80 99,80 
                
550 Odplačila domačega dolga 39.223 39.300 39.300 39.223 99,80 99,80 

 
 
 
 
 
4.2.1.1. OBČINSKI SVET - 0001 

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realiza cije finan čnega načrta na nivoju podskupine 
odhodkov oziroma izdatkov 
BILANCA ODHODKOV  
Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, je bilo planiranih 68.500 EUR odhodkov, 
realiziranih pa 53.573 EUR (stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij, nadomestilo članom 
občinske volilne komisije in nadomestila članom volilnih odborov, objava občinskih predpisov, občinske 
nagrade, nakup zastav, plačilo stroškov oglaševalskih storitev, stroškov snemanja sej, stroški povezani s 
prireditvami ob občinskem prazniku in spominskem dnevu). V primerjavi s planiranim je realizacija 78,65 
%.  
Na podskupini kontov 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, je bilo planiranih 5.232 
EUR odhodkov, realiziranih pa je bilo 3.596 EUR odhodkov. V primerjavi s planiranim je bila realizacija 
68,73 %. Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank in financiranje svetniških skupin. 
Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 3.300 EUR odhodkov, 
realiziranih je 2.698 EUR (oglasni panoji, oprema za snemanje sej). 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov. 
RAČUN FINANCIRANJA 
V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov. 

 
2. Obrazložitev ve čjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finan čnih na črtom 

Za neposrednega proračunskega uporabnika občinski svet je bilo načrtovanih 77.032 EUR sredstev. 
Realizacija je znašala 60.167 EUR oziroma 78,1 % načrtovanih sredstev. Delno so ostala neporabljena 
sredstva načrtovana za izplačilo sejnin občinskemu svetu, odborom in komisijam, ker je bilo izvršenih 
manj sej kot je bilo načrtovanih. Neporabljena so ostala sredstva namenjena delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje, ker zahtevki niso bili vloženi pravočasno. Realizacija materialnih stroški volitev znaša 
49,4 % načrtovanih sredstev za ta namen, ker je bil drugi krog volitev v začetku decembra 2018 in  del 
računov zapade v plačilo v prihodnjem letu.   
 

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sre dstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 
ZJF 
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 
4. Obrazložitev pla čil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v sklad u s 46. členom ZJF 

Neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo. 
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5. Obrazložitev vklju čitve novih obveznosti v finan čni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 
41. členom ZJF 
Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika ni bilo. 

 
6. Obrazložitev višine izdanih in unov čenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz  naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo. 

    
 

4.2.1.2. ŽUPAN – 0002 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realiza cije finan čnega načrta na nivoju podskupine 

odhodkov oziroma izdatkov 
BILANCA ODHODKOV  
Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim, je bilo planiranih 40.882 EUR odhodkov, 
realiziranih je bilo 39.932 EUR odhodkov oz. 97,68 %. 
Na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo planiranih 6.685 EUR 
odhodkov, realiziranih je bilo 6.507 EUR odhodkov oz. 97,34 %. 
Na podskupini kontov 400 in 401 so evidentirana izplačila plač in prispevkov delodajalcev za socialno 
varnost za župana, ki funkcijo opravlja poklicno. 
Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, je bilo planiranih 14.450 EUR odhodkov, 
realiziranih je bilo 12.288 EUR odhodkov. Realizacija je v primerjavi s planiranim 85,04 %. 
Na podskupini kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bilo planiranih 200 EUR in 
realizacija odhodkov je v enaki višini. 
Na podskupini kontov 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo planiranih 6.400 
EUR odhodkov, realiziranih pa 5.340 EUR, realizacija je bila 83,44 %. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov. 
RAČUN FINANCIRANJA 
V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov. 

 
2. Obrazložitev ve čjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finan čnih na črtom 

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo večjih odstopanj. Načrtovana sredstva v 
veljavnem proračunu so znašala 68.517 EUR, realizacija znaša 64.267 EUR, oziroma 93,66 % 
načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Večje odstopanje realizacije od načrtovanih sredstvih je 
izdatkih namenjenih za reprezentanco, izdatkih za strokovno izobraževanje in izdatkih za službena 
potovanja. 

 
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sre dstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 

ZJF 
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 
4. Obrazložitev pla čil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v sklad u s 46. členom ZJF 

Neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo. 
 

5. Obrazložitev vklju čitve novih obveznosti v finan čni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 
41. členom ZJF 
Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika ni bilo. 

 
6. Obrazložitev višine izdanih in unov čenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz  naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.    
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4.2.1.3. NADZORNI ODBOR - 0003 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realiza cije finan čnega načrta na nivoju podskupine 

odhodkov oziroma izdatkov 
BILANCA ODHODKOV  
Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, je bilo planiranih 6.650 EUR odhodkov, 
realiziranih pa 4.572 EUR. Realizacija je bila skladna z delovnim načrtom nadzornega odbora.  
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov. 
RAČUN FINANCIRANJA 
V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov. 

 
2. Obrazložitev ve čjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finan čnih na črtom 

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 6.650,00 EUR, realiziranih je 4.572,29 EUR 
odhodkov. Za nadomestila članom nadzornega odbora je bilo načrtovanih 1.500,00 EUR, realizacija je 
znašala 63,3 % načrtovanih sredstev, bilo je izvedenih manj sej, kot je bilo načrtovanih. Prav tako niso 
bila v celoti porabljena sredstva namenjena za delovanje nadzornega odbora. Načrtovana sredstva za 
prevozne stroške so ostala v celoti neporabljena. 
 

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sre dstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 
ZJF 
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 
4. Obrazložitev pla čil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v sklad u s 46. členom ZJF 

Neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo. 
 

5. Obrazložitev vklju čitve novih obveznosti v finan čni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 
41. členom ZJF 
Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika ni bilo. 

 
6. Obrazložitev višine izdanih in unov čenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz  naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.          

 
 

4.2.1.4. OBČINSKA UPRAVA - 0004 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realiza cije finan čnega načrta na nivoju podskupine 

odhodkov oziroma izdatkov 
BILANCA ODHODKOV  
Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili planirani odhodki v višini 335.773 
EUR, realizirani odhodki pa so znašali 317.649 EUR. Realizacija je glede na plan znašala 94,6 %. 
Na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo planiranih 54.619 EUR 
odhodkov, realiziranih pa je bilo 52.586 EUR. Realizacija je bila glede na plan 96,28 %. 
Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, je bilo planiranih 757.946 EUR odhodkov, 
realiziranih pa je bilo 651.094 EUR. Realizacija je bila 85,90 %. 
Na podskupini kontov 403 – Plačila domačih obresti je bilo planiranih 6.800 EUR odhodkov, realiziranih 
odhodkov je bilo 3.165 EUR. Realizacija je bila glede na plan 46,54 %.  
Na podskupini kontov 409 – Rezerve je bilo planiranih 47.035 EUR odhodkov, realizirani so bili v višini 
45.555 EUR. Realizacija je bila glede na plan 96,85 %. 
Na podskupini kontov 410 – Subvencije so bili planirani odhodki v višini 83.808 EUR, realizirani pa so bili 
odhodki v višini 81.797 EUR. Realizacija je bili glede na plan 97,60 %. 
Na podskupini kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bilo v veljavnem proračunu 
planiranih odhodkov 910.721 EUR, realiziranih odhodkov je bilo 840.717 EUR. Realizacija je bila glede 
na plan 92,31 %. 
Na podskupini kontov 412 – transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani odhodki v 
višini 84.623 EUR, realizirani odhodki so znašali 76.695 EUR. Realizacija je bila glede na plan 90,63 %. 
Na podskupini kontov 413 – Drugi tekoči domači transferi so bili planirani odhodki v višini 296.673 EUR, 
realizirani odhodki pa so znašali 265.996 EUR. Realizacija je bila glede na plan 89,66 %. 
Na podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili planirani odhodki v višini 
951.767 EUR, realizirani odhodki so znašali 742.884 EUR. Realizacija je bila glede na plan za 78,05 %. 
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Na podskupini kontov 431 – Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki, je bilo predvidenih odhodkov 10.676 EUR, realizirani pa so bili v višini 10.360 EUR. 
Realizacija je glede na planirano znašala 97,04 %. 
Na podskupini kontov 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bilo predvidenih 
odhodkov 17.790 EUR, realizirani pa so bili v višini 12.183 EUR. Realizacija je glede na planirano 
znašala 68.,48 %. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov. 
RAČUN FINANCIRANJA 
Na podskupini kontov 550 – Odplačilo domačega dolga so bili planirani odhodki v višini 147.508 EUR, 
realizirani pa v višini 147.470 EUR. Realizacija je bila 99,97 %. 
 

2. Obrazložitev ve čjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finan čnih na črtom 
Skupna načrtovana sredstva v veljavnem proračunu so znašala 3.558.231  EUR, realizacija znaša 
3.100.681 EUR odhodkov. 
Večje odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago 
in storitve, kjer je ostalo neporabljenih 106.852 EUR sredstev (redno vzdrževanje javne razsvetljave, 
odhodki za plačilo električne energije za javno razsvetljavo, sredstva namenjena plačilu storitev urejanja 
in nadzora na področju geodetskih evidenc, plačilo storitev povezanih z izdelavo prostorskega načrta 
občine…). 
Na podskupini kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je ostalo neporabljenih 70.003 
EUR (transfer vrtcu za razliko med ceno programov in plačili staršev, pokrivanje razlike količin odpadnih 
voda nastale pri čiščenju odpadnih voda). 
Na podskupini kontov 413 Drugi tekoči domači transferi je ostalo neporabljenih 30.677 EUR sredstev 
(prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, tekoči transferi v javne 
zavode – za izdatke za blago in storitve). 
Največje odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev, in sicer znaša 208.883 EUR. Realizacija odhodkov načrtovanih za rekonstrukcije in 
adaptacije je nižja za 43.127 EUR (premični oder, oprema za visoko plezalno steno, daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso), realizacija odhodkov investicijskega vzdrževanja od načrtovanih sredstev veljavnega 
proračuna je nižja za 119.822,00 EUR (unovčitev garancij za odpravo napak v garancijski dobi in s 
sredstvi izvedba odprave napak, investicijsko vzdrževanje meteorne kanalizacije). 
 

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sre dstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 
ZJF 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2017 so se prenesla med odhodke proračuna za leto 
2018 v skupni višini 75.315,30 EUR, in sicer: 
- 528 EUR na proračunsko postavko 407202 Sofinanciranje nabave gasilske opreme- poraba požarne 
takse, 

 - 60.547,71 EUR  na proračunsko postavko 419317 Odprava napak na VŠD (iz sred.unovčene bančne 
garancije), 

- 8.484,55 EUR na proračunsko postavko 410211 Namenska poraba sredstev – nagrada za preseganje 
kvote invalidov in 
- 5.755,04 EUR sredstev se namensko prenese v rezervnem skladu za naravne nesreče za delno plačilo 
končne situacije odprave posledic neurja v septembru 2014 – plaz Jodlov klanec, ko po izvajalec 
predložil instrument zavarovanja odprave napak v garancijski dobi.  
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018, v skupnem znesku 49.286,58 EUR se 
namensko prenesejo v leto 2019, in sicer:  
- 12.377,18 EUR  na proračunsko postavko 419317 Odprava napak na VŠD (iz sred.unovčene bančne 
garancije), 
- 22.669,81 EUR na proračunsko postavko 418125 Knjižnica Lovrenc na Pohorju – unovčitev garancije 
za odpravo napak v garancijski dobi, 
- 8.484,55 EUR na proračunsko postavko 410211 Namenska poraba sredstev – nagrada za preseganje 
kvote invalidov in 
- 5.755,04 EUR sredstev se namensko prenese v rezervnem skladu za naravne nesreče za delno plačilo 
končne situacije odprave posledic neurja v septembru 2014 – plaz Jodlov klanec, ko po izvajalec 
predložil instrument zavarovanja odprave napak v garancijski dobi.  

 
4. Obrazložitev pla čil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v sklad u s 46. členom ZJF 

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 so bile izkazane neporavnane obveznosti, ki so bile ustrezno    
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vključene v načrtovanje potrebnih sredstev po proračunskih postavkah proračuna tekočega leta. 
 

5. Obrazložitev vklju čitve novih obveznosti v finan čni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 
41. členom ZJF 

Če se po sprejemu proračun sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove 
obveznosti za  proračun, je potrebno določiti obseg novih obveznosti in jih vključiti v proračun. Tovrstnih 
novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika ni bilo. 

 
6. Obrazložitev višine izdanih in unov čenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz  naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.  

    
 

4.2.1.5. REŽIJSKI OBRAT – 0005 

 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realiza cije finan čnega načrta na nivoju podskupine 

odhodkov oziroma izdatkov 
BILANCA ODHODKOV  
Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili planirani odhodki v višini 36.423 
EUR, realizirani odhodki so znašali 26.807 EUR. Realizacija je bila glede na plan 71,83 %. 
Na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili planirani odhodki v višini 
6.267 EUR, realizirani odhodki so znašali 4.455 EUR. Realizacija je bila glede na plan 71,09 %. 
Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve so bili planirani odhodki v višini 109.804 EUR, 
realizirani odhodki so bili 83.818 EUR. Realizacija je glede na plan znašala 76,33 %. 
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov. 
RAČUN FINANCIRANJA 
Na podskupini kontov 550 – Odplačilo domačega dolga so bili planirani odhodki v višini 39.300 EUR, 
realizirani pa v višini 39.223 EUR. Realizacija je bila 99,80 %. 

 
2. Obrazložitev ve čjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finan čnih na črtom 

Skupna načrtovana sredstva v veljavnem proračunu so znašala 201.080 EUR in realizacija 144.443 
EUR. 
V finančnem načrtu je bila na osnovi nezasedenega delovnega mesta nekoliko manjša realizacija na 
kontu 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih in 401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost. 
Na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve je ostalo neporabljenih 25.986 EUR (redno 
vzdrževanje vodovoda, pokopališč, mrliških vežic, odvoz odpadkov s pokopališč). 
Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je ostalo neporabljenih 19.223 EUR 
sredstev (izgradnja fekalnega kanala in vodovoda skozi trško jedro, investicijsko vzdrževanje vodovoda, 
investicijsko vzdrževanje mrliških vežic). 
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredst ev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 
ZJF 
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 
3. Obrazložitev pla čil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v sklad u s 46. členom  ZJF 

Neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo. 
 

4. Obrazložitev vklju čitve novih obveznosti v finan čni načrt neposrednega uporabnika  v skladu z 
41. členom ZJF 
Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika ni bilo. 

 
5. Obrazložitev višine izdanih in unov čenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz  naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.  
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4.2.2. Obrazložitev posebnega dela prora čuna po programski klasifikaciji 

 
v EUR 

Šifra 

Odhodki po proračunskih 
uporabnikih in področjih 
proračunske porabe 

odhodki iz 
veljavnega 
proračuna strukturni delež 

realizirani 
odhodki 

strukturni 
delež 

%realiz.glede 
na veljavni 
proračun 

0001 OBČINSKI SVET 77.032 1,969 60.166,98 1,783 78,1 
01019001 Dejavnost občinskega sveta  28.962 0,740 24.794,90 0,735 85,6 

01019002 
Izvedba in nadzor volitev in 
referendumov 11.770 0,301 7.684,57 0,228 0,0 

04019001 
Vodenje kadrovskih zadev- 
občinske nagrade 2.364 0,060 1.726,30 0,051 73,0 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 15.236 0,390 12.287,07 0,364 80,6 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.200 0,210 7.801,00 0,231 95,1 

06019002 
Nacionalno združenje lokalnih 
skupnosti (ZOS,SOS) 1.500 0,038 923,54 0,027 61,6 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 9.000 0,230 4.949,60 0,147 55,0 
              
0002 ŽUPAN 68.617 1,754 64.266,78 1,905 93,7 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.017 1,585 58.726,78 1,741 94,7 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.600 0,169 5.540,00 0,164 83,9 
              
0003 NADZORNI ODBOR 6.650 0,170 4.572,29 0,136 68,8 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.650 0,170 4.572,29 0,136 68,8 
              
0004 OBČINSKA UPRAVA 3.558.231 90,966 3.100.680,93 91,896 87,1 

02 
Ekonomska in fiskalna 
administracija 600 0,015 432,20 0,013 72,0 

04 
Skupne admin.službe in splošne 
javne storitve  35.554 0,909 17.411,06 0,516 49,0 

05 Znanost in tehnološki razvoj 1.860 0,048 1.630,00 0,048 87,6 

06 
Lokalna samouprava (dejavnost 
občinske uprave) 449.993 11,504 415.053,56 12,301 92,2 

07 
Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih 28.300 0,723 22.783,86 0,675 80,5 

08 Notranje zadeve in varnost 3.298 0,084 2.951,14 0,087 89,5 

10 Trg dela in delovni pogoji 185.800 4,750 161.243,62 4,779 86,8 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 71.131 1,818 69.597,59 2,063 97,8 

  Kmetijstvo 9.050 0,231 7.950,68 0,236 87,9 

  Gozdarstvo - vzdrževanje gozdnih cest 62.081 1,587 61.646,91 1,827 99,3 

12 
Pridobivanje in distribucija energetskih 
surovin 5.000 0,128 2.440,00 0,072 48,8 

13 
Promet,prometna infrastruktura in 
komunikacije 515.337 13,175 449.030,55 13,308 87,1 

14 Gospodarstvo 51.307 1,312 47.821,05 1,417 93,2 
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Spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva 1.260 0,032 849,44 0,025 67,4 

  Spodbujanje razvoja turizma 50.047 1,279 46.971,61 1,392 93,9 

15 
Varovanje okolja in naravne 
dediščine 111.567 2,852 93.115,49 2,760 83,5 

16 
Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost 199.433 5,098 155.016,42 4,594 77,7 

17 Zdravstveno varstvo 46.339 1,185 37.556,82 1,113 81,0 

18 
Kultura, šport, nevladne 
organizacije 292.398 7,475 184.450,50 5,467 63,1 

  Nepremična kulturna dediščina 11.400 0,291 164,96 0,005 1,4 

  Kultura 214.054 5,472 130.831,52 3,877 61,1 

  Šport 62.981 1,610 49.491,02 1,467 78,6 

  
Podpora posebnim skupinam 
(veteranske organizacije) 3.963 0,101 3.963,00 0,117 100,0 

19 Izobraževanje 1.169.695 29,903 1.065.041,43 31,565 91,1 

  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 478.037 12,221 397.454,87 11,779 83,1 

  Primarno in sekundarno izobraževanje 621.027 15,877 603.791,69 17,895 97,2 

  Pomoči šolajočim 70.631 1,806 63.794,87 1,891 90,3 

20 Socialno varstvo 336.164 8,594 326.720,49 9,683 97,2 

22 Servisiranje javnega dolga 7.975 0,204 3.385,15 0,100 42,4 

23 
Intervencijski programi in 
obveznosti - prarač.rezerva občine 46.480 1,188 45.000,00 1,334 96,8 

              
0005 REŽIJSKI OBRAT 201.080 5,141 144.443,27 4,281 71,8 

06 

Dejavnost občinske uprave (plače 
zaposlenih v režijskem obratu in 
materialni stroški) 45.400 1,161 32.993,23 0,978 72,7 

15 
Varovanje okolja in naravne 
dedišč.-ravnanje z odpadno vodo 36.719 0,939 29.158,30 0,864 79,4 

16 

Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna 
dejavnost 118.961 3,041 82.291,74 2,439 69,2 

  Oskrba z vodo 83.377 2,132 61.582,50 1,825 73,9 

  
Urejanje pokopališč in pogrebna 
dejavnost 17.500 0,447 8.133,45 0,241 46,5 

  Urejanje javnih površin 10.250 0,262 7.080,44 0,210 69,1 

  Druge komunalne dejavnosti 1.234 0,032 1.233,42 0,037 100,0 

  Urejanje občinskih zemljišč 6.600 0,169 4.261,93 0,126 64,6 
              

  
SKUPAJ VSI ODHODKI IZ 
BILANCE ODHODKOV: 3.911.610 100,000 3.374.130,25 100,000 86,3 
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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 
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 
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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: 101005 – Nadomestilo članom občinske volilne komisije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in Sklepu o imenovanju občinske volilne komisije ter Sklepu o 
imenovanju tajnika in namestnika tajnika občinske volilne komisije so bila načrtovana in izplačana sredstva 
nadomestil občinski volilni komisiji za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018.      

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. 
V letu 2018 načrtovana sredstva niso bila porabljena, prenesejo se v proračun prihodnjega leta. 
 

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. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 



 

34 

 

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 2018.  

 

NPU 0001 – OBČINSKI SVET 
 
PP: 101200 – Materialni stroški volitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z izvedbo lokalnih volitev. Ker se je drugi krog 
volitev za župana občine izvršil v decembru 2018, del računov zapade v plačilo v prihodnjem letu. Realizacija 
materialnih stroškov v tekočem letu je znašala 3.981,67 EUR (plačilo gradiva za lokalne volitve, poštne storitve, 
tisk plakatov, stroški objav).  

 
PP: 101201 – Nadomestila članom volilnih odborov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za izplačilo nadomestil članom volilnih odborov za izvedbo 
lokalnih volitev, načrtovana skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah in  bila za ta namen v tekočem letu 
izplačana. 

 
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 
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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. Načrtovana sredstva za reprezentanco so delno neporabljena; načrtovana sredstva 
so znašala 3.200,00 EUR, realizacija znaša 1.222,86 EUR. 
 
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. Realizacija izdatkov za službena potovanja župana znaša 2.893,88 EUR, od tega odpade na 
stroške prevoza v državi 95,8 % porabljenih sredstev. 
 
 
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 2017. Sredstva porabljena za ta namen v tekočem 
letu znašajo 7.381,08 EUR.  
 
 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. V tekočem letu so ostala v celoti neporabljena. 

 

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. Načrtovana sredstva so znašala 600,00 EUR; realizirana 
višina provizije Banke Slovenije v tekočem letu je znašala 432,20 EUR. 
 
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. 
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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. 
 
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. V letu 2018 vsa načrtovana 
sredstva niso bila porabljena, nadzorni obor se je sestal na štirih sejah, izplačila sejnin so bila izvršena, v 
skupnem znesku 949,51 EUR. 

PP: 302002 – Materialni stroški za delovanje nadzornega odbora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva namenjena delovanju nadzornega odbora glede na letni plan dela. V letu 2018 so bila 
sredstva porabljena za plačilo storitev Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Maribor, kot 
zunanjemu strokovnjaku pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih 
voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
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. V letu 2018 na navedeni proračunski postavki ni realizacije; sredstva so 
ostala neporabljena. 
 

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 
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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 
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. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 1.726,30 EUR. 

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

Stroške spletnih strani smo z menjavo ponudnika, v letu 2018, zmanjšali. Realizacija je znašala 
4.063,56 EUR, oziroma 88,7 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. 
 

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. Glede na realizirano število sej OS v letu 2018 je bilo porabljenih 47,2 % načrtovanih 
sredstev za ta namen. 
 

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. 
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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 
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. V letu 2018 je znašala realizacija 2.642,50 EUR. 
 
 

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 
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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. V letu 
2018 so tovrstni stroški znašali 8.388,99 EUR. 

 

PP: 404202 – Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo storitev upravnika poslovnih objektov, ki jih občina daje v poslovni najem in 
sredstva rednega vzdrževanja, v znesku 3.000,00 EUR, ki so ostala v letu 2018 neporabljena – ni bilo potreb po 
izvedbi vzdrževalnih del. 

  

PP: 404206 – Materialni stroški poslovnega prostora na Činžatu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva za materialne stroške prostora na Činžatu so bila porabljena za plačilo stroškov električne 
energije in vode ter komunalnih storitev, v skupnem znesku 573,12 EUR. 

 

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 sredstva za obnovo prostorov, ki jih je zasedala zobozdravstvena ordinacija pred selitvijo v novo 
zobozdravstveno ambulanto v pritličju (ometi, pod, elekro instalacije) so ostala neporabljena. Izvedba 
načrtovanih del je predvidena v prihodnjem letu.  

 

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, v letu 2018 so ostala sredstva neporabljena, načrtovane 
aktivnosti se prenesejo v prihodnje leto.  



 

43 

 

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.  

 

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.  
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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 2018 so načrtovana sredstva pristojbine – 
članarine društvu Doves –Fee Slovenia za izvajanje nacionalnega programa Eko šola, v znesku 350,00 EUR in 
za materialne stroške šolskih raziskovalnih dejavnosti 230,00 EUR. Realizacija znaša 350,00 EUR in se nanaša 
na nakazilo sredstev OŠ Lovrenc na Pohorju za plačilo članarine društvu Doves – Fee Slovenia za izvajanje 
nacionalnega programa Eko šola. 

 

 

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 
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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 
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 
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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.  

 

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 
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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. V letu 2018 je ostal del načrtovanih sredstev neporabljen zaradi 
izplačila nadomestila plače javnim uslužbencem za odsotnost nad 31 delovnih dni, ki bremeni Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
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. V letu 2018 je ostal del 
načrtovanih sredstev neporabljen zaradi izplačila nadomestila plače javnim uslužbencem za odsotnost nad 31 
delovnih dni, ki bremeni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vključno s prispevki delodajalca za 
socialno varnost. 

 

PP 406140 Stroški usposabljanja na delovnem mestu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva za plačilo stroškov izvedbe projekta usposabljanja na delovnem mestu, v znesku 430,00 
EUR, so ostala neporabljena, ker načrtovan projekt ni bil realiziran. 
 
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 
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 Drugi splošni material in storitve 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. 
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Prav tako je na tej proračunski postavki tudi projekt Notranja pravila – zakonska podlaga in stroški varstva 
osebnih podatkov. 

Skupni znesek načrtovanih sredstev na proračunski postavki je znašal 79.071,00 EUR, realizacija znaša 
72.060,07 EUR (neporabljena so ostala sredstva namenjena za projekt Notranja pravila in sredstva za varstvo 
osebnih podatkov so bila porabljena v obsegu 64,2 % načrtovanih sredstev). 
 
PP: 406170 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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 
Sredstva so namenjena 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. V letu 2018 so bila sredstva 
porabljena za izdelavo analize javnih služb v občini, izdelavo strokovnih podlag za LC Činžat, svetovanja 
povezana z izvajanjem koncesijskih pogodb sklenjenih s komunalnima podjetjema za ravnanje z odpadki in 
čiščenjem odpadnih voda. 
 
PP: 406300 – Drugi operativni odhodki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena 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. Realizacija znaša 96,8 % načrtovanih sredstev. 
 
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. Za ta namen je bilo v letu 2018 porabljenih 1.646,40 EUR. 
 
 
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 
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dobimo vrnjenih 50 % teh stroškov. Realizacija v letu 2018  znaša 6.110,91 EUR, 50 % teh sredstev bo v 
prihodnjem letu prejela občina refundiranih od pristojnega ministrstva. 

 

PP: 406400 – Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov –Spodnji trg 8 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovano je bilo vzdrževanje vhodnih vrat – čiščenje, popravila in barvanje. Dela niso bila izvedena in se 
načrtujejo za prihodnje leto. 

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

 
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. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 3.742,31 EUR, kar predstavlja 81,4 % 
načrtovanih sredstev. 

 
PP: 406403 – Tekoče vzdrževanje druge opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje fotokopirnih strojev: realizacija v letu 2018 je znašala 
1.130,18 EUR. 

 
NPU 0005 – REŽIJSKI OBRAT 
 
PP: 506301 – Plače – režijski obrat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače so bila 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 in eno delovno mesto 
izven sistemizacije. 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. Skupna vrednost 
načrtovanih sredstev za plače režijskega obrata je znašala 45.400,00 EUR, realizacija je znašala 32.993,23 EUR; 
neporabljena so ostala sredstva za nezasedeno delovno mesto izven sistemizacije.  

 
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 sredstva za nakup delovnih zaščitnih sredstev delavcem zaposlenim v režijskem obratu občine so 
ostala v letu 2018 neporabljena, nabava zaščitnih sredstev bo izvršena v začetku prihodnjega leta.  

 

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 
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službene namene. Drugi izdatki za službena potovanja so namenjeni povračilu parkirnin, uporabe javnega 
prevoza in drugo. Potni stroški zaposlenih v režijskem obratu v letu 2018 niso nastali. 

 
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 
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. 
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Nakup licenčne programov je načrtovan za nakup novih računalnikov in za podaljšanje licenc nekaterim 
licenčnim programom. 

 

V letu 2018 je bil izvršen nakup zmogljivejšega serverja, dveh računalnikov s pripadajočo programsko opremo, 
nakup treh tiskalnikov,  dveh skenerjev. Izvršen je bil  nakup ognjevarne  omare za kadrovsko dokumentacijo in 
menjava štirih pisarniških stolov.     
 
 

PP: 406443 – Investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe Spodnji trg 8 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 13.628,57 EUR za plačilo gradbenih del sanacije temeljev 
poslovne stavbe na Spodnjem trgu 8 in za servis senčil v prostorih Enote  MB knjižnice Lovrencu na Pohorju, na 
Spodnjem trgu 8. 
 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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. 
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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. 

 

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. 

 

Sredstva na proračunski postavki 407001 so bila porabljena v znesku 284,35 EUR oziroma 11,4 % načrtovanih 
sredstev. Na postavki so sredstva namenjena za refundacijo plač gasilcem in ostalim pripadnikom civilne zaščite. 
V letu 2018 ni bilo veliko zahtevkov. 

Sredstva na proračunski postavki 407002 so bila porabljena v višini 540,00 EUR, oziroma 20,6 % načrtovanih 
sredstev. Namenjena so za plačilo prevozov pitne vode, ki jih vrši PGD gospodinjstvom, ki jim v sušnem 
obdobju primanjkuje pitne vode. Načrtovana sredstva za sofinanciranje dejavnosti GRS so v letu 2018 ostala 
neporabljena, nakazilo GRS za leto 2018 bo izvršeno v začetku prihodnjega leta. 
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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 
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.  
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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 
 

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 
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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 skrbi 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 so bila 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 je namenjena najmlajšim udeležencem v prometu. 
 
 
 

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: 
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Sredstva so namenjena 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. 
 
Načrtovana sredstva v letu 2018, v znesku 100,00 EUR so ostala neporabljena. 

 

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 2018.  

 

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 

 

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 



 

57 

 

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  
 
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 je v letu 2018 krila naročniški delež naslednjim izvajalcem programov javnih del: 

Centru za socialno delo, Društvu Zavetje, Varstveno delovnemu centru Polž, Kinološkemu društvu REPS, Domu 
Danice Vogrinec Maribor; za šest vključenih javnih delavcev. V začetku leta je poravnala naročniški delež 
Zavodu Danica za obdobje november-december 2017. 

 

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 2018 je bila načrtovana  
vključitev desetih 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. 
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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.  

 

V letu 2018 je občina imela odobrenih 10 programov javnih del, realizacija sredstev potrebnih za plače, regres za 
letni dopust, povračilo stroškov za prehrano in prevoz ter plačilo prispevkov delodajalca na plače, je znašala 
133.587,60 EUR. Prihodki za sofinanciranje plač javnih del so znašali (konto 7400044) 94.765,48 EUR. 

 

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.  Za navedene namene je bilo porabljenih 
1.535,05 EUR oziroma 48,0 % načrtovanih sredstev. Delno so ostala sredstva neporabljena zaradi manjšega 
števila zdravniških pregledov od načrtovanih, in ugodnejših ponudb pri nabavi zaščitne opreme. 

 

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 so v letu 2018 
ostala neporabljena in se namensko prenesejo v prihodnje leto (občina bo sredstva 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. Realizacija izplačila stroškov prevoza znaša 26,40 EUR. 

 
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. 

 
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 
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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. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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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: 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. Načrtovana sredstva v 
znesku 600,00 EUR so bila v celoti porabljena za ta namen. 
 
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. Načrtovana sredstva v višini 150,00 EUR so bila porabljena za plačilo 
svetovalnih storitev. 
 
 
 
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 
 



 

61 

 

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. V letu 2018 se je na razpis prijavil en upravičenec, kateremu so bila izplačana 
sredsva v znesku 2.317,26 EUR. 

 

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. 
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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 
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. V letu 2018 je bilo za navedeni namen porabljenih 1.583,42 EUR, kar pomeni 79,2 % načrtovanih 
sredstev. 
 
 

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). 
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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 
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). V letu 2018 znaša realizacija 28.769,37  
EUR (načrtovana sredstva: 28.957,00 EUR); delno sofinancirano s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo 
in prehrano, in sicer v  znesku 8.314,97 EUR. 
 
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. 
Realizacija v letu 2018 znaša 32.877,54 EUR in je izredno visoka v primerjavi z letom 2017, saj je obilica 
padavin v začetnih mesecih leta 2018 povzročila visoke stroške izvajanja zimske službe in posipa cest, z 
namenom zagotovitve pravočasne prevoznosti in zagotovitve varnosti udeležencev v cestnem prometu.   
 

 
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN 
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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 
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. 
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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 
 
Načrtovana so sredstva za izdelavo DIIP in pravno svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za javno-zasebno 
partnerstvo pri vzpostavitvi DOLB. Projekt v predstavljeni varianti na OS ni dobil podpore, zato se v 
proračunskem letu 2018 načrtuje le izdelava DIIP, javnega razpisa za JZ partnerstvo pa ne. 
Cilj je ureditev DOLB v Lovrencu na Pohorju. 
Realizacija projekta je bila  v letu 2018 le v delu, ki se nanaša na prvi investicijski dokument, to je DIIP ostala 
investicijska dokumentacija zaradi nepotrditve  DIIP-a na OS ni bila izdelana. 

 

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. 

 

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. 
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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 
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 
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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. 
Skozi vse leto smo se z izvajanjem rednega vzdrževanja lokalnih cest v in izven naselja skušali čim bolj 
približati zastavljenim letnim ciljem. 
 
 
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. 
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. Skozi vse 
leto smo se z izvajanjem rednega vzdrževanja javnih poti skušali čim bolj približati zastavljenim letnim ciljem. 
 
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. 
Z izvajanjem rednega vzdrževanja navedenih površin in v okviru danih možnosti (načrtovanih sredstev) smo 
skušali izpolniti zastavljene cilje. 
 

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. 
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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: 413101 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – izven naselja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Lovrenc na Pohorju je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode, Sektor območja Drave, Maribor, vodila 
aktivnosti sanacije brežin potoka Slepnica, vendar je bilo izvedenih le del potrebnih sanacij (konec 2018), ki jih 
je financirala Direkcija RS za vode. Preostala potrebna dela, ki so nujna za zagotavljanje stabilnosti ceste in 
varno odvijanje prometa na njej, so predmet občinskega proračuna za leto 2019. Na podlagi izdelanega projekta 
za pridobitev vodnega soglasja smo v 2019 zaprosili za vodno soglasje in ta je v postopku izdaje. 

Načrtovana sredstva v letu 2018, v višini 8.000,00 EUR so ostala neporabljena. 
 
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. 
Načrtovana sredstva v letu 2018 (1.000,00 EUR) so ostala neporabljena, dokumentacija (PZI) je bila naročena v 
začetku leta 2019. 
 
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 
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 v prihodnjem letu. 
 
PP: 413168 – Rekonstrukcija JP v naselju – Cesta vstaje I 
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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. 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… 
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva za plačilo PZI dokumentacije; zaradi nižje ponudbe izvajalca in sconta 
za predčasno plačilo obveznosti, je del sredstev ostal neporabljen. Načrtovana dokumentacija je izdelana. 
 
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 2018 so bila načrtovana sredstva za novelacijo DIIP, kar ni bilo realizirano. 
Izvedba projekta se bo nadaljevala v prihodnjem letu, in sicer so načrtovana sredstva za 
preprojektiranje trase ceste.  
 
PP: 413172 - Rekonstrukcija LC Lovrenc – Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za novelacijo investicijske dokumentacije. Sredstva so ostala neporabljena, ker glede na 
izvedbo in zaključek projekta, novelacija ni bila potrebna. 
 
PP: 413180 – Rekonstrukcija LC Lovrenc – Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinska cesta v dolžini 594 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.  

Cilj projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 594 m ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 
Projekt se je pričel izvajati v letu 2017 in zaključil v letu 2018. Načrtovana sredstva v letu 2018 so znašala 
108.158,00 EUR, realizacija je znašala 96.588,96 EUR.  
 
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. Za višino pogodbene kazni je 
naročnik nižal končno situacijo in je ni v celoti poravnal, zato je ostal del sredstev neporabljen.  
 
 

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 
Pripravljalna dela za investicijske projekte, odmere občinskih cest, odkupi v javno dobro, vzdrževanje banke 
cestnih podatkov. 
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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. Vsa načrtovana sredstva so bila za navedene namene porabljena. 

 
 
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. V letu 2018 so ostala načrtovana sredstva 
neporabljena. 
 

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 
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 
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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. 
V letu 2018 so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR. Realizacija znaša 10.727,82 EUR. 
S porabo navedenih sredstev je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje javne razsvetljave. 
 
PP: 413801 - Tokovina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije na področju javne 
razsvetljave. V letu 2018 so znašali izdatki za plačilo tokovine 21.786,45 EUR (načrtovana sredstva v veljavnem 
proračunu so znašala 25.000,00 EUR). 

 

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 
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. 



 

72 

 

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 2018 so sredstva načrtovana v višini 10.892,00 EUR. Načrtovana sredstva se nanašajo na stroške 
pridobitve potrebnih zemljišč, za kar postopki v tem proračunskem letu niso bili izvedeni in s strani DRSI na 
podlagi tega niso bili občini izstavljeni zahtevki za plačilo. 
 

 

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.  

V letu 2018 znaša realizacija 93,59 EUR na podlagi Pogodbe o sofinanciranju  delovanja Regijske garancijske 
sheme za Podravje. 

 
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 
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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, 
informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, splošne, informativne, svetovalne in 
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije. 
Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju MRA za leto 2018 je občina v letu 2018 nakazala 755,85 EUR za 
sofinanciranje delovanja nalog MRA. 

 
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. 

V letu 2018 tovrstni stroški niso nastali. 
 

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 
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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. 

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. 

V letu 2018 je bilo za plačilo materialnih stroškov in storitev povezanih z organizacijo in izvedbo prireditev 
porabljenih 22.236,87 EUR in društvom izplačanih 6.609,26 EUR. V okviru porabe sredstev  te proračunske 
postavke so bila namensko porabljena sredstva donacij pravnih oseb za izvedbo prireditev, v skupnem znesku 
3.170,00  EUR (konto donacij za praznične dni, prireditve 7300000). 

 
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; v letu 2018 je bilo namenjenih 6.283,00 EUR za ureditev 
»Juršnikovega tajhta«. 

PP: 414055 – Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne se namenijo za plačilo pisarniškega materiala in storitev, 
elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, stroškov telefona in rednega vzdrževanja objekta Manca, v 
katerem deluje turistično informativna pisarna. V letu 2018 je znašala realizacija 3.091,93 EUR, oziroma 83,7 % 
načrtovanih sredstev.  

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 
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se nanaša na planiran obisk St. Margarethen. V letu 2018 se je župan udeležil prireditve v St. Margarethen. 
Realizacija izdatkov za postavki v letu 2018 znaša 28,73 EUR.  

PP: 414066 – Promocija Dravske kolesarske poti (Zavod za turizem Mb-Pohorje) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
se nanaša na aneksa številka 1 in 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 2018. V letu 2018 znaša realizacija 1.441,82 EUR. 

PP: 414067 – Projekt: Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
se nanaša na Aneks za leto 2018 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 
(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.). V letu 2018 znaša realizacija 1.483,00 EUR. 

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 
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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 
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. 
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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. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 13.067,46 EUR. 
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. V letu 2018 je bilo za čistilno akcijo porabljenih 285,14 EUR.  
 
PP: 415008 – Subvencioniranje cene GJS odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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). Znesek subvencije cene za leto 2018 je znašal 3.355,44 EUR z DDV. 

 
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. Za ta namen so 
načrtovana sredstva v višini letne najemnine 3.065,00 EUR. V letu 2018 so ostala sredstva neporabljena. 
 
 

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 
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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. 
V letu 2018 je občina pokrivala razlilo količin odpadnih voda nastalih pri čiščenju v skupni vrednosti 19.377,03 
EUR. 
 
PP: 415250 – Tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjamo za manjše stroške vzdrževanja meteorne kanalizacije. V letu je bilo za ta namen porabljenih 
9.096,47 EUR. 
 
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 sprejetih sklepov OS o višini subvencioniranja (storitve ter omrežnine): Od 1. 
1. 2018 do 30.4.2018 0% za storitev ter 60,00 % za storitev in od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 0 % za storitev in 
59,57% za omrežnino. Skupni znesek plačanih subvencij cen, iz proračuna občine režijskemu obratu občine, je 
znašal 46.603,02 EUR z DDV. 
 
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. Nastala razlika pri poračunu za leto 2017, ki je bila 
obračunana v letu 2018, znaša 376,66 EUR. 
 
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. V veljavnem proračunu tekočega leta so znašala načrtovana sredstva 
6.103,00 EUR. Pokazala se je potreba, da sočasno z izvedbo investicijskega vzdrževanja izvedemo še dodatna 
dela, za kar nismo imeli zagotovljenih sredstev in v celoti iz navedenega razloga nismo pristopili k izvedbi. 
Izvedba navedenih del je načrtovana za prihodnje leto. 
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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. V letu 2018 je za ta namen bilo porabljenih 22.008,30 EUR. 
 
PP: 515315 – Izdelava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 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.  
V letu 2018 je znašal strošek izdelave elaborata 750,00 EUR.  
 
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. V letu 2018 Nigrad tovrstnih stroškov ni zaračunal. 
 
PP: 515413 – Kanalizacija za komunalne odpadne vode Slepnica (ob LC Lovrenc/P.-LehenU.) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. 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 vodovodnega omrežja). 
Za ureditev javne kanalizacije v delu naselja Recenjak ter Rdeči Breg, ki zajema tudi dela rekonstrukcije ter 
ureditev vodovoda, je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt smo 
nameravali vključiti v prednostno naložbo 6.1 dogovora za razvoj regij, vendar smo bili z dopisom MOP, 
Direktorata za vode in investicije 10.5.2018 seznanjeni, da se projekt zavrne kot neustrezen in se v nadaljnjem 
postopku ne vključi v teritorialni dialog, ker ne izpolnjuje kriterija 1 (aglomeracija z obremenitvijo nad 2.000 
PE). Iz navedenega razloga investicija ni bila začeta, ker nismo uspeli zapreti  finančne konstrukcije. 

 
PP: 515415 – Projektna dokumentacija-za izgradnjo fekalnega kanala: odcep Kurja vas - Slepnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na navedeni postavki so načrtovana sredstva za izdelavo dokumentacije projekta proračunske postavke 515413 – 
Kanalizacija za komunalne odpadne vode Slepnica (od LC Lovrenc/P.-Lehen Uran). V letu 2018 so bili 
poravnani stroški izdelave dokumentacije v višini 6.400,00 EUR. 
 
PP: 515416 – Izgradnja fekalnega kanala ob rekonstrukciji cR3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V času izvrševanja proračuna tekočega leta so na projektu nastopile bistvene spremembe, zato je bila za 
izgradnjo fekalnega kanala ob rekonstrukciji ceste skozi trško jedro odprta nova proračunska postavka 515417 
Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Lovrenc na Pohorju. Sredstva, ki so bila v letu 2018 načrtovana 
na proračunski postavki 515416 so ostala neporabljena, v prihodnjih letih bodo sredstva načrtovana na 
proračunski postavki 515417. 
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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 POREČJU 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. 
 
 

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. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
PP: 415601 – Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednot – poraba koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 
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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. 
Namenski prihodek v letu 2018 je znašal 954,27 EUR , ki je bil na podlagi razpisa, kot namenski izdatek, 
izplačan Lovski družini Puščava, v enaki višini. 

 
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 
uporabo stavbnega zemljišča pa predstavlja pomemben vir proračunskih prihodkov, obenem pa zaradi svoje 



 

83 

 

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. Ker nismo razpolagali z vso potrebno 
dokumentacijo, dela niso bila naročena in posledično ne izvedena. Načrtovana sredstva, v znesku 6.000,00 EUR, 
so ostala neporabljena. 
 

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 



 

84 

 

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. 

 

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 
Postopek priprave OPN  v letu 2018 ni bil v fazi, ko bi morali za pripravo predloga OPN in nadaljnje potrebne 
aktivnosti skleniti novo pogodbo. Dela bodo izvedena v letu 2019. Sredstva načrtovana v letu 2018 so ostala v 
celoti neporabljena. 

 
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 
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16039001 Oskrba z vodo: NPU 0004 občinska uprava; NPU 0005 režijski obrat. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: NPU 0005 režijski obrat. 

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. V letu 2018 so znašala nakazila 
subvencij cen 90.628,61 EUR z DDV. 
 

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 



 

86 

 

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 
(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: 516270 - Investicijsko vzdrževanje vodovoda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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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).  

V letu 2018 so bila izvršena najnujnejša dela investicijskega vzdrževanja na vodovodnem sistemu, za kar je bilo 
porabljenih 6.296,86 EUR, oziroma 52,5 % načrtovanih sredstev za ta namen. 

 

PP: 516282 – Sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt je bil v letu 2018 zaključen. Izvajalec gradbenih del je predložil garancijo za odpravo napak v garancijski 
dobi in prejel nakazan zadržan znesek končne situacije. Realizacija na navedeni postavki znaša 15.616,51 EUR. 

 

PP: 516285 – Priprava elaborata o delovanju vodovodnega sistema Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2018 so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 1.300,00 EUR, ki so ostala neporabljena. 

 
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.  

 

 

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). 
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V veljavnem proračunu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR za izvedbo nujnih vzdrževalnih 
del, ki so ostala neporabljena.  

 
PP: 516403 – Tekoče vzdrževanje objektov – mrliških vežic 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. Za nepredvidene nujne stroške tekočega vzdrževanja 
mrliških vežic je bilo načrtovanih 500 EUR; tovrstni stroški niso nastali in so sredstva ostala neporabljena. 

 
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. Za odvoz odpadkov s pokopališč niso bila porabljena vsa načrtovana 
sredstva, ker je bilo nekaj računov zavrnjenih, zaradi nepravilno zaračunanih cen. Ker problematika višine cen 
odvoza odpadkov do konca leta 2018 ni bila rešena (računi zavrnjeni), je realizacija stroškov odvoza odpadkov 
nižja od načrtovane, vendar bo potrebno nesporni del računov odvoza odpadkov poravnati v prihodnjem letu. 
 
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 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. V letu 2018 načrtovana dela niso bila izvedena, 
sredstva so ostala neporabljena, dela investicijskega vzdrževanja obzidja pokopališč so načrtovana v proračunu 
prihodnjega leta. 

 
PP: 516474 – Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nujna dela investicijskega vzdrževanja, ki se pojavijo tekom izvrševanja proračuna, je bilo v veljavnem 
proračunu načrtovanih 1.500,00 EUR.  Tovrstnega nepredvidenega vzdrževanja mrliških vežic v letu 2018 ni 
bilo, sredstva so ostala v celoti neporabljena. 
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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 
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.  

Za namene urejanja javnih površin je bilo v letu 2018 porabljenih 7.080,44 EUR. 
 

 

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  
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PP: 516603 – Stroški črpanja in čiščenja 
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,  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 
Načrtovana so sredstva za pokrivanje stroškov upravnika stanovanj, zavarovalnih premij in za stroške rednega 
vzdrževanja občinskega stanovanjskega fonda. 

 
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.  

Odstopanje pri realizaciji se nanaša na neizvedena dela na objektih Spodnji trg 18 (drvarnice), Šolska ulica 10 
(streha) ter Gornji trg 16 (sanitarni prostori ter ureditev hodnika in balkona). Dela niso bila izvedena iz več 
razlogov:  

- za načrtovana dela ureditve drvarnic kot samostojnega objekta bi potrebovali PGD ter gradbeno 
dovoljenje, česar pa z obsegom finančnih sredstev nismo zagotavljali. V predlogu proračuna za 2019 
načrtujemo ureditev drvarnic v pritličju obstoječega objekta, kar predstavlja vzdrževanje objekta, za kar 
po GZ ni zahtevano gradbeno dovoljenje.  

- za ureditev strehe ni bilo ustreznega dogovora oz. soglasij solastnikov na objektu, 

ob podrobnejšemu pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno izvesti še predhodna dela v večjem 
obsegu (sanacija stropa, in stopnišča), o čemer bo odločeno na podlagi zagotovitve potrebnih sredstev v 
proračunu 2019. 

 
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. Izločitev sredstev v rezervni sklad za 
stanovanjske namene v letu 2018 znaša 555,00 EUR. 

 
 
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 
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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 
 
PP: - 516901 Stroški urejanja zemljišč  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo notarskih storitev povezanih z urejanjem zemljišč . Realizacija  v letu 2018 
znaša 708,94 EUR. 
 
PP: 516902 – Stroški premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za plačilo notarskih storitev, plačilo stroškov cenilcev… V letu 2018 so bili poravnani 
stroški notarjev, cenilcev, služnostne pravice ipd, v skupni višini 3.552,99 EUR. 

 
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. V letu 2018 je bil izvršen nakup 
zemljišč v vrednosti 4.929,00 EUR. 
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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 
 

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. 
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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.  
Občina  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. Od te investicije je zaradi izbire ugodnega izvajalca ostal neporabljen delež, ki za 
občino Lovrenc na Pohorju znese 3.207,69 EUR in je bil v proračunu za leto 2018 načrtovan.  V letu 2018 je bil 
plačan delež za okulistiko 1.149,31 EUR. 
 
  

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. 

 

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 
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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 minimalnega 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 bruto 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 2017. 
Plačani prispevki zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe v letu 2018 znašajo 28.452,80 EUR oziroma 
83,9 % načrtovanih sredstev in so nižji od plačil v letu 2017. 
 
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 (ki 
znaša 2.082,00 EUR). 

 
17079002 – Mrliško ogledna služba 
 

Opis podprograma 
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. 
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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 Lovrenc na 
Pohorju 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 
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. 
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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. 
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PP: 418002 – Tekoče vzdrževanje – ostali kulturni spomeniki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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 
tabel za označitev načrtovane investicije obnove cerkve sv. Radegunde ter morebitnih označitev pomembnih 
krajevnih točk. V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini 2.400,00 EUR in so ostala v celoti neporabljena. 
 

PP: 418052 – Obnova cerkve svete Radegunde 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana so sredstva za nadaljevanje obnove cerkve in za  postavitev info table za označitev načrtovane 
investicije obnove cerkve sv. Radegunde. Ponudba je bila dana 4. 9. 2018 za restavratorska konservatorska dela. 
Obnova bo potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in se bo izvedla v letu 2019. 
načrtovana sredstva v letu 2018 so ostala neporabljena. 

 
 

1803 – Programi v kulturi 
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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. 

 
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. 
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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). 
V letu 2018 so bila sredstva načrtovana skladno s finančnim načrtom javnega zavoda, nakazilo sredstev je bilo 
izvršeno za prvi in drugi kvartal; za tretji in četrti kvartal leta 2018 bo izvršeno v začetku prihodnjega leta. 
Neporabljena sredstva za ta namen se prenesejo v prihodnje leto in se bo proračunska postavka zaradi izpada 
nakazila v letu 2018, v prihodnjem letu ustrezno povečala.  

 
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 s finančnim 
načrtom MB knjižnice. Realizacija znaša 1.440,00 EUR in je enaka načrtovanim sredstvom. 

 
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). Načrtovana sredstva za leto 2018 (skladno s finančnim načrtom javnega 
zavoda) so bila nakazana MB knjižnici za obdobje prvega polletja, za drugo polletje 2018 bo nakazilo izvedeno 
v začetku leta 2019. Neporabljena sredstva se prenesejo v prihodnje leto za isti namen; proračunska postavka se  
bo v proračunu prihodnjega leta ustrezno povečala. 
 
PP: 418124 – Nakup opreme za MB knjižnico, Enota Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila načrtovana na nakup klime in za nakup dodatne knjižnične opreme ter  za izdelavo, dobavo in 
montažo knjižnih polic. Sredstva za nakup dodatne knjižnične opreme so bila v celoti porabljena, sredstva za 
nakup klima naprave so porabljena v višini 1.947,67 EUR oziroma 82,9 % načrtovanih sredstev. 
 
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 znesku 
22.669,81 EUR); sredstva se namensko prenesejo v prihodnje leto - v navedeni višini so v letu 2019 načrtovana 
dela za odpravo napak. 

 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura 
 

Opis podprograma 
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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. 
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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. 
 
Sredstva se dodeljujejo ljubiteljskim kulturnim društvom na osnovi javnega razpisa. V postavko so zajeti stroški 
dejavnosti društev ter se izplačujejo vsake štiri mesece za izvedene projekte. Pri nekaterih kulturnih društvih niso 
bili izvedeni projekti in sredstva niso bila dodeljena. Na proračunski postavki 418150 so načrtovana sredstva za 
zagonska sredstva novo nastalih društev v tekočem letu. Vsa sredstva so ostala neporabljena, ker ni bilo 
novonastalih društev v letu 2018. 

 

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 
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 
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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;  

 

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. Postavitev oglasnih panojev je bila realizirana. 
 

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. 

Sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju Kulturnega doma Lovrenc na Pohorju so ostala skoraj vsa 
neporabljena, zaradi nerealizacije obnove vhodnih vrat. 

 

PP: 418230 – Materialni stroški – Prireditveni center 
PP: 418240 – Tekoče vzdrževanje Prireditveni center 
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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. Realizacija plačil najemnine dvoran na PP 418220 znaša 926,30 EUR in na 
PP 418245 znaša 1.106,61 EUR.   

 

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. Kljub 
načrtovani unovčitvi bančne garancije, se je občina v letu 2018 odločila še za dodatna pogajanja in še ni izvedla 
postopka unovčitve. 

 
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. Sredstva, ki so za ta namen bila načrtovana v letu 2018 so ostala neporabljena, nakup 
odra se premakne v prihodnje leto (to je projekt, ki bo delno sofinanciran z nepovratnimi EU sredstvi, preko 
razpisa LAS Drava). 
 

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 
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18049001 – Programi veteranskih organizacij 
 

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

 

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. 

 

V letu 2018 so bila vsa načrtovana sredstva na navedenih proračunskih postavkah nakazana društvom oziroma 
zdrušenjem za izvajanje njihove dejavnosti. 
 

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 
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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. V načrtovani višini so bila v tekočem letu nakazana društvu. 

 

 

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 
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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 
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 bila namenjena in izplačana 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 namenjena 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 
Načrtovana sredstva za nakup opreme za visoko plezalno steno (oprimki, vertikalna zaščita, plezalni pas…) 
in izdelavo DIIP, ker je načrtovano sofinanciranje projekta z EU sredstvi preko LAS Drava. Sredstva so bila 
porabljena v letu 2018 le za stroške izdelave DIIP, medtem ko je bila oprema dobavljena in montirana v 
decembru 2018, račun zapade v plačilo v januarju 2019. 
Stanje projekta: oprema je zmontirana, obveznosti bodo poravnane v januarju 2019. 
 
 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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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 
 

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. 
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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 
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.  
Načrtovana sredstva v letu 2018 so znašala 366.620,00 EUR, realizacija znaša 319.882,56 3EUR na podlagi 
prejetih in v plačilo zapadlih računov Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, kamor spada vrtec. 
 
PP: 419102 Pokrivanje primanjkljaja za leto 2017 – vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vrtec pri osnovni šoli Lovrenc na Pohorju je za leto 2017 izkazoval primanjkljaj v znesku 26.029,56 EUR, ki ga 
je Občina Lovrenc na Pohorju kot ustanoviteljica javnega zavoda v letu 2018 pokrila z nakazilom sredstev. 

 
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... 
V letu 2018 dogodkov ni bilo. 
 
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 je potrebno dodatno 
zagotavljanje sredstev v okviru rebalansa. V letu 2018 so znašala načrtovana sredstva 1.190,00 EUR, realizacija 
516,89 EUR.  

 
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 
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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 2017. Realizacija je znašala 49.408,95 
EUR oziroma 96,3 % načrtovanih sredstev. 
 

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. V letu 2018 je bilo za potrebe rednega vzdrževanja vrtca nakazanih 692,14 EUR in za 
nakup opreme 924,77 EUR. 
 
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 v letu 2018 
ni bila realizirana in 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 2018 so 
predhodno ponovno potekala pogajanja in usklajevanja z izvajalcem za odpravo napak, unovčitev garancije je 
predvidena v letu 2019. 

 
 

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.  
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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. 

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. Načrtovana sredstva v veljavnem proračunu 
so znašala 1.098,00 EUR in so bila nakazana Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. 
 
PP: 419210 – Materialni stroški OŠ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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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.  V letu 2018 je bilo za pokrivanje materialnih stroškov OŠ nakazanih 
41.833,91 EUR. 
 
PP: 419220 – Redno vzdrževanje OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2017 in finančnega načrta javnega zavoda. V letu 2018 je 
bilo realizirano nakazilo v znesku 3.288,80 EUR. 
 
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.  

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. Realizacija je enaka načrtovanim sredstvom v 
veljanem proračunu in znaša 1.350,00 EUR. 

 

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. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 176,65 EUR, kar 
predstavlja 84,10 % načrtovanih sredstev. 
 
PP: 419241 Sofinanciranje projekta »otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo« Radio štajerski tednik 
Ptuj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva v znesku 1.220,00 EUR so bila porabljena 65,6 %. 

 

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. Realizacija v letu 2018 znaša 4.875,00 EUR, 
oziroma 100,00 % načrtovanih sredstev. 
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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 2018. Za investicijsko vzdrževanje je bilo načrtovanih 
8.300,00 EUR, realizacija je bila nekoliko nižja (na podlagi zahtevkov OŠ Lovrenc na Pohorju) in je znašala 
5.976,77 EUR. 
 
PP: 419301 – Sofinanciranje nakupa opreme OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planiranje sredstev po finančnem načrtu šole za projekt Arnes (razpis MIZŠ in Arnes prijava na razpis MIZŠ  in 
Arnesa- 5 letni projekt, skupna vrednost je 15.000,00 EUR). V letu 2018 znaša realizacija sofinanciranja nakupa 
opreme OŠ Lovrenc na Pohorju 2.532,54 EUR.  
 
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, v znesku 60.548,00 EUR. V letu 2018 je bilo porabljenih 48.170,53 EUR, 
preostanek sredstev se namensko prenese v prihodnje leto za navedeni namen. 

 

PP: 419318 – Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena obnovi šolske kuhinje zaradi dotrajanosti elektro, strojnih in ogrevalnih instalacij ter 
obnove tal.  

Stanje projekta: projekt je zaključen. V tekočem letu je bilo za sanacijo šolske kuhinje potrebnih 449.589,65 
EUR. Od tega je za ta projekt občina pridobila nepovratna sredstva iz državnega proračuna, na podlagi 21. čl. 
ZFO-1 za sofinanciranje občinskih investicij, v višini 111.556,00 EUR. Za navedeni projekt je pridobila tudi 
povratna sredstva v višini 111.556,00 EUR. Projekt je bil v septembru 2018 zaključen in predan v uporabo ter v 
upravljanje Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju.  
  
 

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. 
 
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 
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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 za nakazilo OŠ za materialne stroške delovanja dislociranega oddelka SGBŠ 
Maribor, v znesku 4.841,00 EUR, realizacija v letu 2018 znaša 4.719,61 EUR. 
 
PP: 419461 – Nakup pianinaYamaha za glasbeno šolo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo pianina, ki je bil nabavljen konec leta 2017, obveznost 
je zapadla v plačilo v letu 2018. 
 

 

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. 

 

NPU 0004 – OBČINSKA UPRAVA   
PP:419550 – Prevozi nad 4 km 
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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. V letu 2018 je bilo načrtovanih 30.751,00 EUR, realizacija znaša 
90,5 % načrtovanih sredstev. 

 
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 bila načrtovana  na podlagi realizacije v letu 2017. V letu 2018 znaša realizacija 7.497,57 EUR 
oziroma 100 % načrtovanih sredstev.  

 
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 2017 , v znesku 17.600,00 EUR. Realizacija 
znaša 17.371,74 EUR. 

 
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, v višini 3.900,00 EUR. Realizacija znaša 3.807,90 EUR. 

 
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 finančnega načrta šole, v znesku 1.068,00 EUR. V letu 2018 so bila v 
celoti porabljena. 

 
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. V letu 2018 so bila vsa 
načrtovana sredstva za ta namen porabljena, v znesku 2.252,00 EUR. 
 
 

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.  
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Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o štipendiranju v občini Lovrenc na Pohorju. 

 

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. 
V letu 2018 so bile izplačane štipendije dijakom in študentom za šolsko leto 2017/2018, v skupnem znesku 
3.970,00 EUR. Za šolsko leto 2017/2018 je bilo dodeljenih sedem štipendij (dvema dijakoma in petim 
študentom). Za šolsko leto 2018/2019 bodo štipendije dodeljene na podlagi izvedenega razpisa, ki je načrtovan v 
začetku prihodnjega leta.  
 
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. 
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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 
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. Sredstva so bila načrtovana za obdaritev 30 novorojencev in njihovih staršev. 
Obdaritev poteka ob materinskem dnevu 25. marca za otroke rojene v preteklem letu. 
V letu 2018 je bilo obdarjenih 27 otrok in njihovih staršev, za kar je bilo porabljenih 2.095,20 EUR. 
 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 
 

Opis glavnega programa 
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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 
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. 
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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. 
V obdobju januar –junij 2018 je bilo pet upravičencev do izplačila nadomestila za izgubljeni dohodek, v obdobju 
julij – december 2018 je bilo šest upravičencev do izplačila nadomestila za izgubljeni dohodek. Vrednost izplačil 
s pripadajočimi prispevki na bruto nadomestilo družinskim pomočnikom je v letu 2018 znašala 50.140,10 EUR.  
 
 

20049003 – Socialno varstvo starih 
 

Opis podprograma 
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. V 
veljavnem proračunu  tekočega leta je bilo načrtovanih 145.670,00 EUR, ki so bila v celoti namensko 
porabljena.  
 

PP: 420161 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu – Zavod Hriberšek Danica – vodenje 
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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 €. Realizacija za leto 2018 znaša 7.342,68 EUR. 

 
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. V letu 2018 je realizacija znašala 68.237,11 EUR. 

 
PP: 420172 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu – Zavod Hriberšek Danica – prevozni stroški za 
izvajanje pomoči na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. Načrtovana sredstva v letu 2018 so 
ostala neporabljena, saj med občino Lovrenc na Pohorju, Domom Danice Vogrinec in Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ni prišlo do končnega dogovora o zagotovitvi finančnih virov 
projekta. 

 
 

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. 
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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. 
V letu 2018 je znašalo subvencioniranje najemnin 18.275,33 EUR. 

 
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 2017. Realizacija 
za leto 2018 znaša 4.014,64 EUR.  

 
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 so bila načrtovana v višini 6.224,00 EUR, realizacija za leto 2018 znaša 5.346,52 EUR. 

 
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 



 

120 

 

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. V veljavnem proračunu tekočega 
leta je bilo načrtovanih 900,00 EUR, realizacija znaša 92,1 % načrtovanih sredstev. 

 
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 
osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika - pogrebno podjetje pa je dolžno v 
višini pogrebnine takšen pokop tudi omogočiti. V letu 2018 je občina plačala pogrebne stroške za tri opravljene 
pogrebne storitve, v skupnem znesku 1.865,39 EUR. 

 
 

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. 
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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. V letu 2018 bilo humanitarnim organizacijam nakazanih 3.800,00 
EUR, kot so bila načrtovana v veljavnem proračunu tekočega leta. 

 
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 (v veljavnem proračunu za l.2018 1.081,00 
EUR). 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 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. V veljavnem proračunu je 
bilo načrtovanih 150,00 EUR; realizacija znaša 70,00 EUR – plačilo stroškov predavanja devetošolcem o drogah 
in odvisnosti. 

 
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, to je 151,00 EUR. 
 

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 
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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.V letu 2018 znaša realizacija 1.200,00 EUR. 
 

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. 

Na navedeni proračunski postavki veljavnega proračuna tekočega leta so načrtovana tudi sredstva za 
sofinanciranje preventivnih programov, ki jih  je izvajal Zavod Danica. 

V letu 2018 je bilo nakazano CSD 5.303,11 EUR in Zavodu Danica 6.801,63 EUR. 
 

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 
lokaciji CSD Maribor, od koder jo odpeljejo sami) in so dolgotrajni (nameščenka se mora strinjati s hišnimi 
pravili). Načrtovana in realizirana sredstva v letu 2018 znašajo 790,00 EUR. 

 
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. Načrtovana in realizirana sredstva v letu 2018 znašajo 560,00 
EUR. 

 
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 
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izključeno populacijo. V ta namen je v veljavnem proračunu tekočega leta bilo načrtovanih 1.500,00 EUR, 
nakazilo bo izvedeno v začetku leta 2019. 

 
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 

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. 
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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 2018. Plačane obresti v letu 2018 znašajo 
134,67 EUR. 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 31. 12. 2018: 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 31. 12. 2018: 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 31. 12. 2018: 64.198,77 EUR. 

Plačane obresti v letu 2018 so znašale 1.695,52 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. V letu 
2018 ni bilo potrebe po najetju kratkoročnega likvidnostnega kredita, zato so ostala načrtovana sredstva v celoti 
neporabljena. 
 
PP: 422103 – Obresti od dolgoročnega kredita – PBS, l. 2007,  09 2016 prevzem NKBM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za plačilo obresti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 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 31. 12. 2018: 87.339,68 EUR. Plačilo obresti v letu 2018 je znašalo 604,46 EUR. 

 
PP: 422104 – Obresti od dolgoročnega kredita – pogodba l. 2009 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za plačilo obresti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 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 31. 12. 
2018: 235.388,00 EUR. Zaradi negativnih vrednosti 3 mesečnega euribor, v letu 2018 ni bilo obveznosti iz 
naslova obresti. 

 
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, ki zapadejo v plačilo v letu  2018. 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. Plačane obresti v letu 2018 so znašale 729,94 EUR. 

 
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. Plačilo 
tovrstnih obveznosti je v letu 2018 znašalo 220,56 EUR. 

 
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 
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. 
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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. 

V letu 2018 je izločitev sredstev v proračunsko rezervo občine enaka načrtovanih sredstvom, in znaša 45.000,00 
EUR. 

 

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  
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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 
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. 
V letu 2018 je bila oblikovana tekoča proračunska rezervacija v znesku 15.000,00 EUR in je bila porabljena v 
znesku 13.520,00 EUR. Na postavki je ostalo neporabljenih 1.480,00 EUR sredstev tekoče proračunske 
rezervacije. 
 
 

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 
 



 

129 

 

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: 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 2018. 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 31. 12. 2018: 5.139,35 EUR. Odplačila glavnice v letu 2018 so znašala 666,46 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 2018. 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 31. 12. 2018: 235.388,00 EUR. Odplačila kredita v letu 2018 so znašala 41.538,00 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 2018. 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 31. 12. 2018: 55.066,21 EUR. Odplačilo kredita v letu 2018 je znašalo 6.883,28 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 2018. 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 
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se odplačuje v dveh polletnih obrokih, kredit je brezobresten, končno odplačilo kredita v letu 2026. Stanje 
glavnice kredita na dan 31. 12. 2018: 37.439,96 EUR. Odplačilo kredita v letu 2018 je znašalo 4.680,20 EUR. 

 
PP: 422502 –  Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita PBS, št.p.1712/07-310, 09 2016 prevzela NKBM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 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 31. 12. 2018: 87.339,68 EUR. Odplačilo kredita v letu 2018 je znašalo 26.202,12 EUR. 

 

PP: 422503 – Glavnica za odplačilo kredita najetega v letu 2014 PBS. 09 2016 prevzela NKBM 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so načrtovana za odplačilo obrokov glavnice v letu 2018, v višini 67.500,00 EUR. V navedeni višini so 
bile anuitete plačane in s tem v celoti odplačan kredit.  

 

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 2018. 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 31. 12. 2018: 7.123,39 EUR. Znesek odplačil glavnice v letu 2018 je znašal 
7.123,36 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 2018. 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 31. 12. 2018: 64.198,77 EUR. Znesek odplačil glavnice v letu 2018 je znašal 
32.099,44 EUR. 
 
 
4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini na področju investicijskih izdatkov 
ter državnih pomoči oziroma pomoči de minimis. 

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 celovito iz vedbo 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 
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dinamiki in tudi pokriti s predvidenimi viri financiranja (občinski proračun, državni proračun, krediti, donacije, 
sovlaganja zasebnikov, koncesije, ...).  
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.  

 

V zaključnem računu proračuna se pripravi pregled realizacije projektov, iz načrta razvojnih programov 
proračuna, v tekočem letu. V preglednici so prikazani projekti, ki so imeli načrtovane vrednosti v letu 2018. Za 
navedene projekte je prikazana skupna vrednost projekta, začetek in konec financiranja in prikaz načrtovanih 
vrednosti v sprejetem proračunu, veljavnem proračunu in realizirane vrednosti. V nadaljevanju so opisani 
projekti kot so vključeni v preglednici realizacije načrta razvojnih programov – investicije in državne pomoči.   
 

 
0001 OBČINSKI SVET 
 
04039001 Druge skupne administrativne službe 
 
OB167-14-0006 STROŠKI SNEMANJA SEJ – NAKUP OPREME 
Namen in cilji 
Načrtovan je bil manjši dokup dotrajane opreme. 

Stanje projekta: Sredstva so bila načrtovana v višini 1.200,00 EUR, realizacija  znaša 597,80 EUR.  

 
OB167-15-0009 OGLASNI PANOJI 
Namen in cilji 
Plan menjave oglasnih desk. Vsako leto planiramo menjavo dveh oglasnih mest, za kar je bilo načrtovanih 
2.100,00 EUR. 

Stanje projekta: načrtovana menjava je bila realizirana. 

  

 

0004 OBČINSKA UPRAVA 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 
 
OB167-09-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH P ROSTOROV – ZDRAVSTVENI DOM 
LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 

Načrtovana sredstva za obnovo prostorov, ki jih je zasedala zobozdravstvena ordinacija pred selitvijo v novo 
zobozdravstveno ambulanto v pritličju (ometi, pod, elekro instalacije) so ostala neporabljena. Izvedba 
načrtovanih del je predvidena v prihodnjem letu.  
Stanje projekta: v izvajanju. 

 
 
OB167-12-0006 INVESTICIJA  - ZDRAVSTVENI DOM LOVREN C NA POHORJU, 2. FAZA 
Namen in cilji 
Sredstva planirana na tej proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo 
investicije dograditve objekta Zdravstvenega doma na naslovu Gornji trg 37 in sicer PZI dokumentaciji, projektu 
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notranje opreme ter potrebnim izkazom in elaboratom. 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. 

Stanje projekta: Projekt je v fazi priprave; realizacija projekta je načrtovana v prihodnjih letih. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,  potrebnim za delovanje ob činske uprave  
 

OB167-09-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 
Namen in cilji 
Minimalna sredstva so bila načrtovana za nakup dodatnih regalov in omar za arhiv, v letu 2018 višini 1.850,00 
EUR. 

Stanje projekta: realizacija znaša 1.068,52 EUR.  

 

OB167-09-0004 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 
Namen in cilji 
Minimalna sredstva so namenjena za menjavo obstoječe pisarniške opreme  (pisarniški stoli, omare ipd). 

Stanje projekta: v letu 2018 je bilo porabljenih 714,03 EUR. 

 

OB167-09-0005 NAKUP RAČUNALNIKOV 
Namen in cilji 
Zaradi nemotenega delovanja občinske uprave je potrebno skrbeti za redno menjavo in nadgradnjo 
računalnikov. V letu 2018 je načrtovan nakup novega serverja večjih zmogljivosti; od leta 2013 vse vhodne 
dokumente skeniramo in zmogljivost obstoječega serverja ni ustrezna. Brezhibno delovanje računalnikov je eden 
izmed pogojev za učinkovito občinsko upravo (v NRP se sredstva iz leta v leto znižujejo). Skušamo zadržati 
ciklus menjav na pet let.  

Stanje projekta: V letu 2018 je bil realiziran nakup novega serverja in menjava načrtovanih računalnikov, 
realizacija znaša 1.905,02 EUR. 

 

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. 

Stanje projekta: Porabljena sredstva za ta namen znašajo 1.474,26 EUR. 

 

OB167-09-0008 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 
Namen in cilji 
Sredstva se uporabljajo za nakup druge opreme. 

Stanje projekta: Realizacija znaša 4.236,48 EUR, za nakup skenerjev, agregata. 

 
OB167-09-0009 NAKUP LICEN ČNE PROGRAMSKE OPREME 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana za nakup licenčne programske opreme ob nakupu novih računalnikov, pogodbenih 
obveznosti za programe, ki jih uporablja uprava občine in za nakup dodatne programske opreme na področju 
računovodstva. 

Stanje projekta: Realizacija znaša 1.589,34 EUR. 

 

OB167-15-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNE ST AVBE SPODNJI TRG 8 
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Namen in cilji 
Za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov na Spodnjem trgu 8 so načrtovana sredstva:  

za popravila in za beljenje. V letu 2018 so načrtovana sredstva za plačilo sanacije temeljev občinske zgradbe - 
dela so bila izvedena v letu 2015; plačilo izvršeno na podlagi tožbe izvajalca, v znesku 12.277,76 EUR 
(vključene zamudne obresti).  

Stanje projekta: V letu 2018 realizacija znaša 13.628,57 EUR.  

 
07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 
 
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. 

Stanje projekta: V letu 2018 je Občina Lovrenc na Pohorju nakazala PGD Lovrenc na Pohorju 7.676,00 EUR 
sredstev požarne takse. 

 

OB167-09-0012 OSEBNA OPREMA GASILCEV 
 Namen in cilji 
V letu 2018 in v naslednjih letih načrtujemo financiranje nabave osebne opreme 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. 

Stanje projekta: V letu 2018 so bila realizirana nakazila v znesku 2.683,51 EUR. 

 
12079001 Oskrba s toplotno energijo  
 
OB167-18-0002 DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO 
Namen in cilji 
Sredstva so načrtovana za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in izvedbo javnega 
razpisa za javno-zasebno partnerstvo pri vzpostavitvi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Lovrencu na 
Pohorju.  

Projekt v predstavljeni varianti na OS ni dobil podpore, zato se je v proračunskem letu 2018 izvedla le izdelava 
DIIP, javni razpis za JZ partnerstvo pa ne. Cilj je ureditev DOLB v Lovrencu na Pohorju.  

Stanje projekta: Realizacija projekta je bila v letu 2018 v delu, ki se nanaša na prvi investicijski dokument, to je 
DIIP, ostala investicijska dokumentacija zaradi nepotrditve DIIP-a na OS ni bila izdelana. V letu 2018 je bilo za 
izdelavo DIIP porabljenih 2.440,00 EUR.  

 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 
 
OB167-09-0017 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU –JP POD B REGOM; 268 m 
Namen in cilji 
Občinska cesta Pod Bregom 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 268 m ter  izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

Stanje projekta: V letu 2018 je bil projekt zaključen, končno situacijo je izvajalec predložil v januarju 2019 in v 
letu 2019 bo projekt tudi finančno zaključen. 
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OB167-10-0007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CE ST  IZVEN NASELJA 
Namen in cilji  
Po neurju v 2017 so ostala neizvedena dela sanacije brežin ob LC Lovrenc na Pohorju-Lehen-Uran ob potoku 
Slepnica.  

Cilj projekta je zagotoviti stabilnost ceste ter varno odvijanje prometa na njej.  

Občina Lovrenc na Pohorju je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode, Sektor območja Drave, Maribor, vodila 
aktivnosti sanacije brežin potoka Slepnica, vendar je bilo izvedenih le del potrebnih sanacij (konec 2018), ki jih je 
financirala Direkcija RS za vode. Preostala potrebna dela, ki so nujna za zagotavljanje stabilnosti ceste in varno 
odvijanje prometa na njej, so predmet občinskega proračuna za leto 2019. Na podlagi izdelanega projekta za 
pridobitev vodnega soglasja smo v 2019 zaprosili za vodno soglasje in ta je v postopku izdaje. 

 

 

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 2017 je bila v izdelavi PZI dokumentacija in v letu 2018 dokončana. izvedba del je načrtovana v 
letu 2019. 

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… 

Stanje projekta: V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 4.890,00 EUR za dokumentacijo. 

 

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 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 projekta je izdelava projektne in investicijske 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.  

Stanje projekta: v pripravi. 
 
OB167-13-0009 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE V NASELJ U – LOVRENC – RADOLJNA (POT 
ŠERCERJEVE BRIGADE) 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 594 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 2016 je pridobljena PZI dokumentacija. Sredstva so namenjena za novelacijo investicijske 
dokumentacije. 

Cilj projekta je novelacija investicijske dokumentacije. 

Stanje projekta: projekt je zaključen. 

 

OB167-14-0007 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA V SEPTEMBRU 2 014 – PLAZ JODLOV KLANEC 
Namen in cilji 
V poplavah v septembru 2014 smo beležili poškodbe na cestni infrastrukturi. Med 3 najbolj poškodovanimi 
objekti je usad na JP Stari Jodl. Za izvedbo sanacijskih del je občina prejela sofinanciranje iz sredstev rezerv 
RS. Sanacija plazu je že izvedena. V letu 2018 je načrtovano plačilo še neporavnanih obveznosti. 

Cilj projekta je izvedba sanacijskih del ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 
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Stanje projekta: Načrtovana sredstva so ostala neporabljena, izvajalec ni predložil garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi, zato ostajajo obveznosti do izvajalca v višini 10 % pogodbene vrednosti neporavnane, vse do 
predložitve le-te.  
 
OB167-16-0012 REKONSTRUKCIJA LC LOVRENC – RADOLJNA (POT ŠERCERJEVE BRIGADE) 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 594 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.  

Cilj projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 594 m ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

Stanje projekta: Projekt je bil v letu 2018 zaključen. 

 

OB167-18-0003 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC VETROLOMA V DE C.2017 NA 
CESTNI INFRASTRUKTURI  
Namen in cilji  
V decembru 2017 je bila ob vetrolomu močno poškodovana tudi cestna infrastruktura (obč. ceste). V postopku 
določitve prioritet je bilo ugotovljeno, da je LC Slepnica-Cigelnica-Štancer utrpela največ poškodb, zato bo 
pridobljena tehnična dokumentacija za sanacijo posameznih odsekov te ceste. 

Cilj projekta je zagotoviti stabilnost ceste ter varno odvijanje prometa na njej. 

Stanje projekta: Projekt je v pripravi, realizacija načrtovana v prihodnjem letu. 
 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja držav nih cest 
 
OB167-17-0007 REKONSTRUKCIJA CESTE R3-701/1270 RUTA  – LOVRENC – PESEK Z IZGRADNJO 
PLOČNIKOV, CESTNE RAZSVETLJAVE, METEORNE KANALIZACIJE 
Namen in cilji 
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. 

Stanje projekta: Projekt je v pripravi, realizacija je načrtovana v letih 2019 in 2020. 
 
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. 

Stanje projekta: Načrtovana sredstva v letu 2018 so ostala neporabljena, načrtovana vzdrževalna dela bodo 
realizirana v prihodnjih letih. 

 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
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). 
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Stanje projekta: v  pripravi; realizacija načrtovana v prihodnjem letu. 

 
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. 

Cilj investicijskega vzdrževanja je zagotavljanje primernih stanovanjskih pogojev za naše najemnike stanovanj 
ter ustrezno vzdrževanje skupnih delov in naprav objektov kot celote. 

Stanje projekta: načrtovana sredstva v letu 2018: 44.545 EUR; realizacija 33.753,39 EUR. Odstopanje pri 
realizaciji se nanaša na neizvedena dela na objektih Spodnji trg 18 (drvarnice), Šolska ulica 10 (streha) ter 
Gornji trg 16 (sanitarni prostori ter ureditev hodnika in balkona). Dela niso bila izvedena iz več razlogov:  

- za načrtovana dela ureditve drvarnic kot samostojnega objekta bi potrebovali PGD ter gradbeno 
dovoljenje, česar pa z obsegom finančnih sredstev nismo zagotavljali. V predlogu proračuna za 2019 
načrtujemo ureditev drvarnic v pritličju obstoječega objekta, kar predstavlja vzdrževanje objekta, za kar 
po GZ ni zahtevano gradbeno dovoljenje.  

- za ureditev strehe ni bilo ustreznega dogovora oz. soglasij solastnikov na objektu, 

- ob podrobnejšemu pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno izvesti še predhodna dela v 
večjem obsegu (sanacija stropa, in stopnišča), o čemer bo odločeno na podlagi zagotovitve potrebnih 
sredstev v proračunu 2019.  

 

16069002 Nakup zemljiš č 
 
OB167-11-0009 NAKUP ZEMLJIŠ Č 
Namen in cilji  

Sredstva so načrtovana v višini 4.929,00 EUR v letu 2018. Osnova za načrtovanje nakupov zemljišč je načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018.  

Stanje projekta: načrtovan nakup zemljišč je bil realiziran. 

 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 
OB167-09-0045 – SOFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJE KTOV JZZ A. DROLCA MARIBOR 
Namen in cilji 
Občina Lovrenc na Pohorju je, kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, zagotavljala 
investicijski vložek za adaptacijo kletnih prostorov ZD dr. Adolfa Drolca ob Ulici talcev in Sodni ulici, v prostore 
centralne pralnice in sterilizacije. Po razdelilniku občin soustanoviteljic zagotavljamo 1,76 % celotne vrednosti 
investicije. Od te investicije je zaradi izbire ugodnega izvajalca ostal neporabljen delež, ki za občino Lovrenc na 
Pohorju znese 2.406,00 EUR in je bil v proračunu za leto 2017 načrtovan za izvedbo projekta rekonstrukcije dela 
pritličja ZDMB v Sodni ulici 13 za ambulantne prostore Okulistike. Potreben je še delež v višini 1.690,00 EUR za 
pokritje investicije. Skupen znesek za Občino Lovrenc na Pohorju tako znaša 4.096,00 EUR. (260,59 - 
neporabljeno iz leta 2017). 

Stanje projekta: v letu 2018 je bilo ZD A. Drolca Maribor nakazanih 1,149,31 EUR za prostore Okulistike. 

 

18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 
 
OB167-14-0012 OBNOVA CERKVE SVETE RADEGUNDE 
Namen in cilji 
Obnova cerkve svete Radegunde je projektni predlog, ki ga na področju družbenih dejavnosti kot regijski 
razvojni projekt predlagamo za vključitev v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa RRP 2014 – 2020 
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– Regija Podravje. Vrednost projekta je zgolj ocenjena saj še ni pridobljene projektne dokumentacije in s tem 
natančnejšega projektantskega predračuna. V izvedbeni načrt RRP Podravje smo predlagali 4 projekte s 
področja družbenih dejavnosti in so uvrščeni v NRP 2017 – 2020. Načrtovana sredstva v letu 2018 so za pokritje 
stroškov obnove oken. 

Stanje projekta: projekt je v pripravi. 

 
 
18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 
 
OB167-15-0002 NAKUP OPREME ZA MB KNJIŽNICO, ENOTA L OVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Nakup opreme, planirane v skladu z načrtom Mariborske knjižnice za nove knjižnične prostore  

(dodatne police). 

Stanje projekta: načrtovan nakup je bil realiziran, porabljena sredstva: 3.547,67 EUR. 

 

OB167-17-0002 KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU – UNOV ČITEV 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 2018. 

Stanje projekta: sredstva bančne garancije so bila delno unovčena, v znesku: 22.669,81 EUR. Zaradi dogovorov 
o odpravi napak z izvajalcem pogodbenih del, sredstva v letu 2018 niso bila porabljena in se namensko 
prenesejo v prihodnje leto. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 
 
OB167-09-0047  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNEGA  DOMA JOŽEFA PETRUNA LOVRENC NA 
POHORJU 
Namen in cilji 
Sredstva, načrtovana v letu 2018 za najnujnejša vzdrževalna dela.  

Stanje projekta: IV dela so bila izvedena, realizacija je znašala 4.864,09 EUR.  

 

OB167-09-0048 NAKUP OPREME ZA KULTURNI DOM JOŽEFA P ETRUNA LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena nakupu audio vizualne opreme (projektor), za sofinanciranje opreme društvom ter 
območni izpostavi JSKD ob prijavah na morebitne razpise. 

Stanje projekta: načrtovana sredstva v letu 2018 so znašala 20.527 EUR, realizacija 18.335,43 EUR (nakup  
klimatske naprave za dvorano kulturnega doma in mikrofonov, stojal za mikrofone za KD). 

.  
OB167-09-0049  NAKUP OPREME ZA PRIREDITVENI CENTER 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena nabavi opreme, ki jo potrebujemo za izvajanje dejavnosti Prireditvenega centra (oglasna 
deska, omarice za informatorje).  

Stanje projekta: načrtovana sredstva niso bila porabljena 

 
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 (zamakanje strehe, nakup dodatne razsvetljave za namen razstav). 

Stanje projekta: načrtovana sredstva v višini 4.200,00 EUR, realizacija 3.771,06 EUR. Načrtovana dela so bila 
realizirana. 
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OB167-17-0003 INVESTICIJA KULTURNI DOM LOVRENC NA P OHORJU – UNOVČITEV BANČNE 
GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
Namen in cilji 
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.  

Stanje projekta: v letu 2018 ponovni pozivi izvajalcu pogodbenih del za odpravo napak in pomanjkljivosti in po 
zaključenih neuspešnih pozivih za odpravo pomanjkljivosti bo izvršena unovčitev garancije. 

 
OB167-18-0001 PREMIČNI ODER 
Namen in cilji 
Premični oder bo nabavljen za potrebe ljubiteljskih kulturnih društev,  ki jih bodo uporabljala za izvajanje 
načrtovanih projektov. 

Stanje projekta: v pripravi. Načrtovana sredstva so ostala neporabljena, nakup odra je  načrtovan v prihodnjem 
letu. 

18059001 Programi športa 
 

OB167-17-0004 OPREMA ZA VISOKO PLEZALNO STENO 
Namen in cilji  
Sredstva so namenjena izvedbi drugega dela plezalne stene – nabavi potrebne opreme. Plezalna stena bo 
namenjena začetnikom in naprednejšim plezalcem. 

Stanje projekta: Oprema je bila nabavljena in montirana v decembru 2018, račun zapade v plačilo v januarju 
2019. V letu 2018 je bila plačana izdelava DIIP, v znesku 569,37 EUR. Za projekt so načrtovana nepovratna 
sredstva, pridobljena preko razpisa LAS Drava, načrtovana v letu 2019.  

 
 
19029001 Vrtci 
 
OB167-15-0005 NAKUP OPREME ZA VRTEC V LOVRENCU NA P OHORJU 
Namen in cilji  
V letu 2018 se načrtuje nakup predvidene opreme po finančnem načrtu OŠ Lovrenc na Pohorju: oprema za 
kabinet. 

Stanje projekta: projekt je realiziran. 

 

OB167-15-0006 NOVOGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA 6 ODDEL ČNEGA VRTCA V LOVRENCU NA 
POHORJU – VRIS ZGRADBE V KATASTER STAVB, POSTAVITEV  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 dokumentacije je 
načrtovana v letu 2018. Načrtovana izdelava dokumentacije ni bila realizirana v tekočem letu in je načrtovana za 
prihodnje leto. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 
OB167-17-0006 ODPRAVA NAPAK NA 6 ODDEL ČNEM VRTCU PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU – 
SREDSTVA UNOVČENE 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 2018. 

Stanje projekta: v letu 2018 je občina ponovno pozvala izvajalce pogodbenih del, da odpravijo napake in 
pomanjkljivosti na projektu. V primeru ugotovitve dokončne neodzivnosti bo občina v prihodnjem letu, pred 
iztekom garancijske dobe, unovčila garancijo. 

 
19039001 Osnovno šolstvo 
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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. 
Načrtovana sredstva veljavnega proračuna so načrtovana na podlagi finančnega načrta OŠ za leto 2018, v 
znesku 8.300,00 EUR. Realizacija nakazil, na podlagi zahtevkov OŠ, znaša 5.976,77 EUR. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

  
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. €. Načrtovana sredstva za leto 2018 so bila v celoti nakazana OŠ, v višini 
2.532,54 EUR. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 
 
 
OB167-14-0010 ODPRAVA NAPAK NA VE ČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI (IZ SREDSTEV BAN ČNE 
GARANCIJE) 
Namen in cilji 
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 za sanacijo nadaljnjih napak iz naslova bančne garancije. 

Stanje projekta: v leto 2018 je bilo prenesenih 60.548 EUR sredstev unovčene bančne garancije, ki je bila v 
tekočem letu delno porabljena za odpravo pomanjkljivosti in napak na objektu, in sicer v višini 48.170,53 EUR. 
Preostanek sredstev se namensko prenese v prihodnje leto. 
 
OB167-17-0013 SANACIJA ŠOLSKE KUHINJE 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena obnovi šolske kuhinje zaradi dotrajanosti elektro, strojnih in ogrevalnih instalacij ter 
obnove tal.  

Stanje projekta: projekt je zaključen. V tekočem letu je bilo za sanacijo šolske kuhinje potrebnih 449.589,65 
EUR. Od tega je za ta projekt občina pridobila nepovratna sredstva iz državnega proračuna, na podlagi 21. čl. 
ZFO-1 za sofinanciranje občinskih investicij, v višini 111.556,00 EUR. Za navedeni projekt je pridobila tudi 
povratna sredstva v višini 111.556,00 EUR. Projekt je bil v septembru 2018 zaključen in predan v uporabo ter v 
upravljanje Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju.  

 

19039002 Glasbeno šolstvo 
 
OB167-16-0010 NAKUP PIANINA YAMAHA ZA GLASBENO ŠOLO  
Namen in cilji 
Sredstva so planirana za nakup pianina Yamaha za potrebe glasbene šole.  

Stanje projekta: pianino je bil nabavljen in projekt je zaključen.  

 
 

20049003 – Socialno varstvo starih 
 
OB167-17-0014 MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE LOVRENŠKA LIVADA 
Namen in cilji 
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Sredstva so načrtovana za pridobitev potrebne projektne dokumentacije Medgeneracijskega središča Lovrenc 
na Pohorju – Lovrenška livada. Med Občino Lovrenc na Pohorju, Domom Danice Vogrinec  in Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekajo dogovori o zagotovitvi sredstev za izvedbo projekta. 

Stanje projekta: v pripravi. 

 

 
0005 REŽIJSKI OBRAT 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
OB167-09-0062 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA –KANALIZACIJA  ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
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 namenjamo 
za projektno in investicijsko dokumentacijo ter stroške izvedbe javn.razpisa. 

Cilj investicije je zagotavljanje možnosti priključitve na javno kanalizacijo za cca 200 PE ter posledično 
zmanjšanje onesnaževanja podtalnice. 

Stanje projekta: dokumentacija izdelana; izvedba javnega razpisa ni bila realizirana. Nadaljevanje projekta na 
OB167-17-0010 KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE SLEPNICA (OB LC LOVRENC NA 
POHORJU-LEHEN-URAN). 

 

OB167-17-0008 IZGRADNJA FEKALNEGA KANALA IN VODOVOD A OB REKONSTRUKCIJI CESTE R3-
701/1270 RUTA-LOVRENC-PESEK 
Namen in cilji 
Na podlagi sporazuma za ureditev ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek od km 3+795 do km 5+979 bo 
rekonstrukcija ceste vključevala tudi dela izgradnje novega cevovoda za vodo ter fekalno kanalizacijo.  

Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja in voda za komunalno odpadno vodo v telesu državne ceste 
skozi naselje Lovrenc na Pohorju. S tem bo zmanjšano tveganje za nekvalitetno pitno vodo (sedaj LTŽ cevi) in 
zagotovljeno ločeno odvajanje odpadne komunalne vode na ČN s pozitivnimi učinki na delovanje ČN. 

Stanje projekta: v letu 2018 izvršene aktivnosti za pridobitev nepovratnih sredstev in posledično delitev projekta 
na dva samostojna projekta: 

OB167-18-0004 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave-Občina Lovrenc na Pohorju (obsega izgradnjo fekalnega 
kanala ob rekonstrukciji ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek) in 

OB167-17-0009 Izgradnja vodovoda ob rekonstrukciji ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek. 

 

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. 

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. 

Stanje projekta: v pripravi. Za ureditev javne kanalizacije v delu naselja Recenjak ter Rdeči Breg, ki zajema tudi 
dela rekonstrukcije ter ureditev vodovoda, je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Projekt smo nameravali vključiti v prednostno naložbo 6.1 dogovora za razvoj regij, vendar smo bili z 
dopisom MOP, Direktorata za vode in investicije 10.5.2018 seznanjeni, da se projekt zavrne kot neustrezen in se 
v nadaljnjem postopku ne vključi v teritorialni dialog, ker ne izpolnjuje kriterija 1 (aglomeracija z obremenitvijo 
nad 2.000 PE). Iz navedenega razloga investicija ni bila začeta, ker nismo uspeli zapreti  finančne konstrukcije. 

Zaradi potrebne izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju bo občina skušala pridobiti nepovratna 
sredstva iz drugih virov. 
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OB167-18-0004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Projekt ureditve fekalne kanalizacije v telesu državne ceste skozi Lovrenc na Pohorju se bo ločeno poimenoval v 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE-OBČINA LOVRENC NA POHORJU. Da ga kot takega v 
naslednjem proračunu lahko uvrstimo v NRP občine bo izdelana potrebna investicijska in kohezijska 
dokumentacija, ki bo zajemala DIIP, PIZ, IP, študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter izdelavo vloge za 
potrditev pomoči. Sredstva planiramo brez DDV.  

Cilj: na podlagi izdelave te dokumentacije bomo lahko v NRP uvrstili imenovani projekt, izdelovalec pa bo izvedel 
tudi vlogo za potrditev pomoči. 

 

Stanje projekta: V izvajanju. 
 

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 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. 

Stanje projekta: v tekočem letu so bila izvršena le najnujnejša vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu. 

 
OB167-16-0005 SEKUNDARNI CEVOVOD ZA POTREBE ZASELKA  HIŠ NA RDEČEM BREGU (3 DO 3C , 16 
IN 6 DO 7B) 
Namen in cilji 
Namen in cilj investicije je zagotoviti oskrbo s pitno vodo za območje občine, kjer se srečujejo s pomanjkanjem 
pitne vode in so njihovi lokalni lastni viri oporečni. Projekt je v zaključni fazi - v fazi primopredaje. Investicija bo v 
letu 2018 tudi finančno zaključena. Cilj investicije je varna in neoporečna oskrba s pitno vodo. 

Stanje projekta: zaključen. 

 
16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 
 

OB167-09-0067 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠ Č 
Namen in cilji 
V letih 2018, 2019 in 2020 načrtujemo obnovo obzidja tako na pokopališču Puščava kot tudi na pokopališču 
Lovrenc na Pohorju. Namen in cilj investicije je ohraniti kulturno dediščino in preprečiti propadanje obzidja obeh 
pokopališč. V letu 2020 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.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

 
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.   

Stanje projekta: v izvajanju. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 
 

OB167-11-0001 NAKUP OPREME, DELOVNIH STROJEV ZA REŽ IJSKI 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.  

Stanje projekta: v letu 2018 je bila nabavljena motorna kosa. 

 
Obrazložitev na črta razvojnih programov  – državne pomo či 
 

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.  

 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Planirana sredstva se nanašajo na »Pravilnik 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). 

 

Pomo č za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstv a na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo – Urejanje kmetijski h zemljiš č in pašnikov (PP 411205) . 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. 

 

 

Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega  prometa iz odro čnih krajev (PP 411109)  se nanaša 
na financiranje stroškov prevoza mleka na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 

 
4.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega 
obdobja. Bilanca stanja Občine Lovrenc na Pohorju izkazuje vrednost premoženja Občine Lovrenc na Pohorju 
na dan 31. 12. 2018. Premoženje bi lahko razvrstili v dve osnovni skupini in sicer na finančno premoženje občine 
(sredstva na računih, vezana sredstva, terjatve, ipd.) in stvarno premoženje občine, kamor pa uvrščamo 
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 
 
Vsa navedena sredstva, terjatve in obveznosti, so bile predmet popisa inventurne komisije, s stanjem na dan 31. 
12. 2018. Z Inventurnim elaboratom se je seznanil pristojni organ občine Lovrenc na Pohorju in potrdil 
predlagane odpise osnovnih sredstev. Inventurni elaborat je potrdil župan Občine Lovrenc na Pohorju, dne 31. 
01. 2019. Inventurni elaborat je sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2018.  
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BILANCA STANJA 31. 12. 2018 
zneski v 
EUR 

Konto Aktivne postavke bilance stanja Preteklo leto Tekoče leto % 
0031 Neopredmetena dolgoročna sredstva 34.619,26 35.454,04 102,41 

0103 Popravek vred.neopredm.dolgoroč. sred. -24.453,95 -27.324,35 111,74 

020 Zemljišča 997.201,14 991.824,34 99,46 

0210 Negospodarske stavbe 2.343.621,55 2.343.621,55 100,00 

0310 Popr.vred.negospodarskih stavb -712.527,15 -770.558,47 108,14 

0213 Infrastrukturni objekti 13.703.792,71 14.010.551,28 102,24 

0313 Popr.vred.infrastrukturnih objektov -3.066.819,32 -3.280.419,14 106,96 

0218 Objekti kulturno zgodovinskega pomena 112.051,12 112.051,12 100,00 

0219 Drugi gradbeni objekti 98.596,91 98.596,91 100,00 

0319 Popr.vred.drugih gradbenih objektov -31.404,61 -34.362,49 109,42 

022 Terj.za predujme za nepremičnine 0 0 0,00 

0230 Nepremičnine, ki se pridobivajo-gradb.obj. 464.267,08 182.314,84 39,27 

040 Oprema 622.236,82 677.480,99 108,88 

050 Popr. vred. opreme -357.868,77 -407.493,18 113,87 

041 Drobni inventar 160.396,15 168.186,13 104,86 

051 Popr.vred. drobnega inventarja -160.396,15 -168.186,13 104,86 

0459 Druga opredmetena osnovna sredstva 4.939,51 4.939,51 100,00 

0600 Naložbe v delnice v državi 95.329,95 95.329,95 100,00 

0620 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 1.400,00 1.400,00 100,00 

0910 Sred.dana v uprav.posred. uporab.prorač. 3.731.471,94 4.039.524,42 108,26 

0920 Sred.dana v uprav. javnim podjetjem 0,00 0,00 0,00 

100 Denarna sredstva v blagajni 192,77 448,02 232,41 

110 Denarna sredstva na računih 237.068,77 162.424,42 68,51 

1200 Terjatve do kupcev v državi 25.897,52 38.322,25 147,98 

140 Terjatve do neposred.uporab.prorač.države 14.841,00 0,00 0,00 

141 Terjatve do neposred.uporab.prorač.občine 14.012,35 14.386,30 102,67 

142 Terjatve do posred.uporab. prorač.države 9.426,11 9.840,01 104,39 

143 Terjatve do posred.uporab.prorač. občine 247,48 268,96 108,68 

152 
Kratkor.dani depoziti-vezava prostih denarnih 
sredstev 432.842,15 302.842,15 69,97 

16 Terjatve iz naslova obresti od noč.depoz. 0,00 0,00 0,00 

17 Druge kratkoročne terjatve 117.664,08 102.999,33 87,54 

18 Neplačani odhodki 373.477,58 350.499,82 93,85 

19 Vračunani prih.zaradi podaljšanja prorač.leta 2,30 0,26 11,30 

370 Zaloge stavbnih zemljišč namenjenih prodaji 165.845,75 165.845,75 100,00 

  SKUPAJ AKTIVA 19.407.972,05 19.220.808,59 99,04 

          

  Aktiva:-izvenbilančna evidenca 966.929,71 1.196.049,74 123,70 

          

Konto Pasivne postavke bilance stanja Preteklo leto Tekoče leto   

200 Kratkoročne obvez. za prejete predujme 980,88 980,88 0,00 

21,230, 
2345 

Kratkor.obveznosti iz 
plač,sejnin,nadom.druž.pom 43.212,88 47.955,00 110,97 

220 Kratkoroč.obvez. do dobaviteljev v državi 176.302,67 153.241,70 86,92 

221 Kratkoroč.obvez. Do dobaviteljev v tujini 3.525,00 0,00 0,00 



 

144 

 

2340,2318,  
2349,236 Kratkoroč.obveznosti iz odredb,ostalo 30.272,99 31.116,34 102,79 

2341 Obv.za nakazila kupnin nepremičnin 0 0 0,00 

24 Kratkoroč.obv. do uporab.enot.kont.načrta 151.854,31 123.276,81 81,18 

24 

Kratk.prejeti krediti (kratkor.dolgor.kreditov – 
Stanov.skl.RS,Eko sklad,kred.najet pri 
držav.pror.) 92.974,56 105.039,24 112,98 

25 
Kratkoročne obveznosti do financerjev 
(kratkoročnost dolgoročnega kred.-PBS) 93.702,12 26.202,12 27,96 

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 167,51 49,13 29,33 

28 Neplačani prihodki 172.555,96 150.795,01 87,39 

292 Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredst. 165.845,75 165.845,75 100,00 

900 Splošni sklad 17.865.058,99 17.818.820,87 99,74 

910 Rezervni sklad 11.608,74 17.163,74 147,85 

921 Dolgoroč.razmejeni prih.od prod.stanovanj 0,00 0,00 0,00 

960 Dolgoroč.prejeta posojila v državi 599.909,69 580.322,00 96,73 

971 Dolgoroč.obv.iz poslov.-vrač.kupnin zemljišč 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ PASIVA 19.407.972,05 19.220.808,59 99,04 

          

  Pasiva: izvenbilančna evidenca 966.929,71 1.196.049,74 123,70 
          

 
Obrazložitve bilan čnih postavk: 
 
Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali na podlagi določil Zakona o računovodstvu in Pravilnika o načinu 
in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 114/06, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13,100/15). Obračunana amortizacija za leto 2018  znaša 410.788,88 
EUR (v letu 2017: 387.795,62 EUR). Skupna vrednost 100 % odpisa drobnega inventarja ob nakupu, v letu 
2018, znaša: 10.563,95 EUR. 

 

Na podlagi sklepa župana Občine Lovrenc na Pohorju je bil, po stanju 31. 12. 2018, izvršen odpis opreme in  
drobnega inventarja v skupni nabavni vrednosti  16.994,63 EUR in s sedanjo vrednostjo 0,00 EUR.  

 
4.4.1. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne aktivne časovne razmejitve: 
Na kontih neopredmetenih sredstev so izkazani računalniški programi. Za leto 2018 je bila obračunana 
amortizacija v znesku 2.870,40 EUR. 

 
4.4.2. Negospodarske stavbe, upravne in poslovne st avbe: 
V navedeni skupini so zajete stavbe, ki so v lasti občine in sicer: Kulturni dom, Prireditveni center, poslovni 
prostori: na Gornjem trgu 32 in Spodnjem trgu 2; občinska zgradba na Spodnjem trgu 8 s prostori knjižnice, 
zdravstveni dom, poslovni objekt »Manca« in  stanovanja. Obračunana amortizacija za leto 2018 znaša 
70.309,08 EUR. 

 

4.4.3. Infrastrukturni objekti:  

Med infrastrukturnimi objekti so zajeti: 
- vodovodna omrežja, zajetja, vodohrani in črpališča, 
- avtobusni postajališči in  parkirišča, 
- parkirišče pri Zdravstvenem domu Lovrenc na Pohorju in dvoetažno parkirišče na Gornjem trgu, 
- parkirišče  pri večnamenski dvorani pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, 
- prireditveni prostor, 
-  javna razsvetljava, 
- ceste, 
- pločniki, 
- tlakovana pot na pokopališču Lovrenc na Pohorju, 
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- kanalizacijski sistem 
- zbirni center. 

Obračunana amortizacija za leto 2018 znaša 270.606,45 EUR. 
 
4.4.4. Objekti kulturno zgodovinskega pomena: 
Kot objekt kulturno zgodovinskega pomena sta evidentirana cerkev sv. Radegunde in kapela na pokopališču v 
Lovrencu na Pohorju. Kapeli na pokopališču v Lovrencu na Pohorju smo določili nabavno vrednost na podlagi 
cenitve iz množičnega vrednotenja nepremičnin (določilo 7.čl. Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov 
in odhodkov pravih oseb javnega prava, Ur.l. RS, št.: 134/3 in dopolnitve),   ker nismo razpolagali z ocenjeno 
vrednostjo in znaša 11.082,00 EUR. Vrednost cerkve sv. Radegunde je evidentirana na podlagi cenitvenega 
poročila (znaša 92.591,56 EUR) in kasnejših vlaganj, skupna vrednost znaša 100.969,12 EUR. 

 

 
4.4.5. Drugi gradbeni objekti: 
V skupino drugih gradbenih objektov spadajo: 

- mrliški vežici v Lovrencu in Puščavi, zidni ograji na obeh pokopališčih in plato za keson ob 
pokopališču v Lovrencu, 

- poslovni objekt na Činžatu. 

Obračunana amortizacija za leto 2018 znaša 2.957,88 EUR. 

 
4.4.6. Nepremi čnine, ki se pridobivajo (investicije v teku): 
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi izkazane s stanjem na dan 31. 12. 2018, so naslednje: 

                                                                                                                        zneski v EUR 

KONTO                  NAZIV NEPREMIČNIN V GRADNJI ALI IZDELAVI                                                                                     VREDNOST    

02300001 Ureditev arhiva, prostorov: podstrešje, Spodnji trg 8 (projektna dokumentacija) 6.204,00 

023000141 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč 1.904,18 

023000146 Rekonstrukcija Čebelarska pot 2.318,00 

023000147 Dokumentacija za most čez potok Slepnica 5.612,00 

023000149 LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku 8.749,49 

023000150 JP Pod bregom 68.876,89 

023000151 Projekt daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 2.440,00 

023000152 Rekonstrukcija Cesta vstaje 4.989,80 

0230002 Rekonstrukcija regionalne ceste (projektna dokumentacija) 5.943,71 

023000310 Priključitev kanalizacijskega omrežja na kanal Slepnica 1.200,00 

023000311 Izgradnja fekalne kanalizacije Slepnica 21.954,00 

02300033 Izgradnja vodovoda skozi trško naselje 13.912,09 

02300034 
Izgradnja fekalne kanalizacije ob rekonstrukciji R. ceste (projektna 
dokumentacija) 

6.450,56 

02300040 ZD Lovrenc na Pohorju, II. faza 16.048,12 

023000400 Medgeneracijsko središče Lovrenška Livada 11.712,00 

023000980 Obnova cerkve sv. Radegunde 4.000,00 

 
SKUPNA VREDNOST NEPREMIČNIN V GRADNJI OZ. IZDELAVI:                                          182.314,84 EUR. 
 
Vrednost nepremičnin v gradnji na dan 31. 12. 2017 je znašala 464.267,08 EUR. V letu 2018  je bilo dodatnih 
vlaganj v nepremičnine 562.414,22 EUR, in sicer predvsem v rekonstrukcijo LC Lovrenc – Radoljna (Pot 
Šercerjeve brigade) in sanacijo kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju. Skupna vrednost investicij predanih v uporabo 
v letu 2018 znaša 844.366,46 EUR (v uporabo je bila predana LC  Lovrenc-Radoljna (Pot Šercerjeve brigade), v 
vrednosti 229.102,92 EUR, Izgradnja vodovoda Rdeči breg št.3 do 7b, v vrednosti 161.891,89 EUR in projekt 
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Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju, v vrednosti 453.371,65 EUR.  Zaključen projekt Sanacije kuhinje v 
OŠ Lovrenc na Pohorju je bil predan v upravljanje Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju in je evidentiran na kontu 
sredstev danih v upravljanje Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. 

V gornji tabeli so navedene investicije, ki v letu 2018 niso zaključene, oziroma je zanje pripravljena le projektna 
dokumentacija. 

 
4.4.7. Oprema: 
V  navedeni skupini so evidentirani delovni stoji, sredstva za transport, razne naprave (npr.:kinoprojektorji, 
ozvočenja), računalniki, tiskalniki, fotokopirni stroj, pohištvo in ostala pisarniška oprema. Obračunana 
amortizacija za leto 2018 znaša 64.045,07 EUR. 

 
4.4.8. Drobni inventar:  
V skupini drobnega inventarja so  izkazana sredstva, katerih življenjska doba je daljša od enega leta, vrednost 
posameznega sredstva na dan nakupa pa je nižja od 500 EUR. 

 

4.4.9.  Naložbe v delnice in kapitalske deleže v dr žavi: 
Na kontih skupine 060 – naložbe v delnice v državi:  so evidentirane delnice, ki jih je Občina Lovrenc na Pohorju 
pridobila z delitvijo premoženja bivše skupne Občine Ruše. V poslovnih knjigah so izkazane delnice naslednjih 
podjetjih, (po  knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2002) v enaki knjigovodski vrednosti so izkazane na dan 31. 
12. 2018: 

 

- delnice Cestnega podjetja Maribor, d.d., v stečaju- št. delnic:  392, knjigov.vred.:                         4.925,35 EUR, 

- delnice Mariborskega vodovoda, d.d.- št delnic: 2644, knjigovod. vred.:                                      27.947,80 EUR, 

- delnice  Nigrad, d.d.- št delnic: 2774, knjigovodska vrednost:                                                       61.871,52 EUR, 

- delnice Marles, d.d. – št. delnic:  120, knjigovodska vrednost:                                                           585,28 EUR. 

 

Na kontih skupine 062 – druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi: je evidentiran 

Kapitalski delež v podjetju Snaga d.o.o., v višini 0,01 % poslovnega deleža družbe,  

po nakupni pogodbeni vrednosti:                                                                                                       1.400,00 EUR.     

 
 
4.4.10. Terjatve za sredstva dana v upravljanje: 
V tej skupini se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je Občina Lovrenc na Pohorju dala v upravljanje. Navedena 
sredstva so evidentirana v poslovnih knjigah upravljavca, lastnik sredstev pa ostaja občina, zato jih na predpisan 
način – kot sredstva dana v upravljanje - evidentira na kontih terjatev. Na podlagi 7. člena Pravilnika o načinu in 
rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št.: 108/2013), se 
uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje opravi, na podlagi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, 
po vrednosti teh sredstev, izkazanih pri prejemnikih sredstev (stanje na dan 31. 12. 2018, po opravljenem 
obračunu  amortizacije).  

 

Občina Lovrenc na Pohorju ima sredstva v upravljanju pri: 

-    Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju in 
- Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca , Maribor, 
- Mariborski knjižnici Maribor, 

 

V poslovnih knjigah je izkazana vrednost sredstev danih v upravljanje, na dan 31. 12. 2018: 

  

- sredstva dana v upravljanje Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju:                                                3.946.204,65 EUR, 

- sredstva dana v upravljanje Zdravst.domu dr.A.Drolca Maribor:                                                   92.155,82 EUR, 

- sredstva dana v upravljanje Mariborski knjižnici:                                                                             1.163,95 EUR. 

 

4.4.11. Kratkoro čne terjatve do kupcev: 
- konto 120030 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi za vodarino:                                            17.812,32 EUR, 
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  (od tega znašajo zapadle terjatve: 5.516,25 EUR), 

- konto 120033 Kratkoročne terjatve do kupcev stavbnih zemljišč:                                                   6.983,88 EUR, 

   (terjatve so nezapadle),          

- konto 120034 Kratkoročne terjatve za najem grobnega prostora:                                                      395,71 EUR, 

   (vse terjatve so zapadle), 

- konto 120035 Terjatve do kupcev za najem, prodajo hlodovine, ostalo:                                         4.380,64 EUR, 

   (od tega znašajo zapadle terjatve: 742,21 EUR), 

- konto 120038 Kratkor. terjatve za najem grobnega prostora – v izvršbi:                                           279,83 EUR, 

- konto 120039 Kratkor. terjatve za vodarino – v izvršbi:                                                                   4.046,54 EUR, 

- konto 120045 Kratkoročne terjatve za uporabnino prostorov:                                                         1.454,04 EUR,  

  (od tega znašajo zapadle terjatve: 1.213,94 EUR), 

- konto 120047 Kratkoročne terjatve za okoljsko dajatev:                                                                1.885,90 EUR,  

(na podlagi Pogodbe o obračunu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 
dodatkov k pogodbi ter izdanih računov režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju, je Nigrad mesečno 
zaračunaval okoljsko dajatev uporabnikom javne službe, vse do 31. 5. 2015, ko je zaračunavanje prevzel režijski 
obrat Občine Lovrenc na Pohorju. Na podlagi plačil uporabnikov javne službe je Nigrad vršil plačila računov 
Občini Lovrenc na Pohorju. Na dan 31. 12. 2018 znašajo neporavnane terjatve Nigrada 1.885,90 EUR). 

 

 - konto 120049 Kratkoročne terjatve do kupcev za najemnino zbirnega centra:                                311,54 EUR, 

   (terjatve so nezapadle),    

- konto 120053 Kratkor.terjatve za uporabnino prostorov – v izvršbi:                                                    31,77 EUR, 

- konto 120090 Kratkor. terjatve za zakonske zamudne obresti - od vodarine:                                   267,70 EUR, 

  (od tega znašajo zapadle terjatve:77,16 EUR), 

- konto 120091 Kratkoročne terjatve za zakonske zamudne obresti – od najema grobnega  

prostora:                                                                                                                                                  33,91 EUR, 

  ( zapadle terjatve znašajo 3,82 EUR), 

- konto 120092 Kratkor.terjatve za zakonske zamud.obr.od najema parkirnih mest:                             38,29 EUR, 

  (terjatve so nezapadle), 

-konto 120094 Kratkor.terj. za zakon.zamud.obr. od terj.za uporabnino prostorov:                                 1,62 EUR, 

  (terjatev je zapadla), 

- konto 120095 Kratkor. terj. za zakon. zamud.obr.od terj.za komunal.obv. – v izvršbi:                       331,83 EUR, 

- konto 120096 Kratkor.terjatve za zakon.zamud.obr. –dejav.pokopališče – v izvršbi:                           64,11 EUR, 

-konto 120097 Kratkor.terjatve za zakon.zamud.obr.-v izvršbi od najema parkir.mest:                            2,62 EUR. 

 

Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom so bili po stanju na dan 31. 12. 2018 poslani izpiski odprtih 
postavk v uskladitev in potrditev. 

 
Za izterjavo zapadlih obveznosti so bile med  letom  2018 opravljene naslednje aktivnosti: 
Izdani so bili opomini  oz. opomini pred tožbo, in sicer: 

- po stanju zapadlih terjatev na dan 31.12.2017 – vsi opomini, obračun zamudnih obresti; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 30.04.2018 – vsi opomini; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 30.04.2018 – opomini pred tožbo komunal.obv.; 

       -   po stanju zapadlih terjatev na dan 31.05.2018 – opomini za najem grobnega prostora;           
- po stanju zapadlih terjatev na dan 31.05.2018 – opomini pred tožbo za komunalne obv.; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 31.05.2018 – opomin komunalni prispevek; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 30.06.2018 – opomin pred tožbo komun.obv., kom.prisp.; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 20.07.2018 – opomin pred tožbo komunal.obv.; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 08.08.2018 – opomin, opomin pred tožbo komunal.obv.; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 30.09.2018 – vsi opomini, opomini pred tožbo komun.obv.; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 31.10.2018 – vsi opomini; 
- po stanju zapadlih terjatev na dan 30.11.2018 – vsi opomini, opomini pred tožbo komun.obv; 
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- po stanju zapadlih terjatev na dan 31.12.2018 – vsi opomini, vsi opomini pred tožbo  

Po stanju na dan 31.12.2018  so bili ponovno poslani opomini, opomini pred tožbo za vse zapadle terjatve s 
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

Neplačnikom, katerih terjatve bi lahko zastarale, so bili izdani opomini pred tožbo – v primeru neplačila, bodo 
pred zastaranjem predane v izvršbo. 

 

V izvršbo so bile predane med letom 2018 naslednje  terjatve: 
- na dan 06.03.2018 – izvršba komunalne obveznosti; 
- na dan 07.03.2018 – izvršba komunalne obveznosti; 
- na dan 21.03.2018 – izvršba komunalne obveznosti; 
- na dan 21.06.2018 – izvršba komunalne obveznosti; 
- na dan 21.08.2018 – izvršba komunalne obveznosti,  
- na dan 22.10.2018 – izvršba komunalne obveznosti; 
- na dan 16.11.2018 - izvršba komunalne obveznosti;  
- na dan 21.11.2018 – izvršba komunalne obveznosti; 

4.4.12. Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na črta: 
        
- kratkoro čne terjatve do neposrednih uporabnikov prora čuna države                                     0,00  EUR  

                                                                             

-     kratkoro čne terjatve do neposrednih uporabnikov prora čuna ob čine: 
 
-  konto  141000 Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - interni računi za 

uporabnino prostorov v Prireditvenem centru  in Kulturnem domu Jožeta Petruna v Lovrencu na Pohorju, za 
vodarino, odvajanje odpadnih voda, za subvencioniranje cen dobave vode in odvajanja odpadnih voda, terjatev 
do režijskega obrata za nakazilo akontacije okoljske dajatve za onesnaževanje voda:               14.386,30 EUR, 

                                                                                                          
- kratkoro čne terjatve do posrednih uporabnikov prora čuna države:  

 
- konto 142000 Kratkoročne terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova zahtevkov za refundacijo plač 
delavcev vključenih v programe javnih del za december 2018:                                                       9.840,01 EUR,                                                                         

 

 
- kratkoro čne terjatve do posrednih uporabnikov prora čuna ob čine: 

 
- konto 143000 Kratkoročne terjatve do Osnovne šole Lovrenc na Pohorju in JZZ Mariborske lekarne za 
komunalne storitve                                                                                                                            268,96 EUR,                                

                           

4.4.13. Kratkoro čne terjatve za vstopni davek na dodano vrednost: 
 

- konto 174600 Terjatve za vstopni DDV( 22 %), ki še niso priznane:                                            585,48 EUR, 

 

- konto: 174601 Terjatve za vstopni DDV (9,5 %), ki še niso priznane:                                            22,99 EUR, 

 

 

4.4.14. Ostale kratkoro čne terjatve: 
 

- konto 170500 Kratkoročne terjatve do ZZZS za refundacijo plače:                                                 3.218,80 EUR, 

  

- konto 175301 Kratkoročne terjatve za komunalni prispevek, obroč. poravnavanje:                       1.005,86 EUR, 

  (vse terjatve so zapadle), 
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- konto 175302 Kratkoročne terjatve za komunalni prispevek, v izvršbi:                                             396,88 EUR,         

  

-  konto 175391 Terjatve za zakonske zamudne obresti od neporavnanih zapadlih obrokov komunalnega 
prispevka:                                                                                                                                                56,61 EUR, 

      (zapadle terjatve znašajo 4,85 EUR),                                                                                     

 
- konto 175590 Kratkoročne terjatve za prispevek za izgradnjo in priključitev na kanalizacijsko omrežje; na 

osnovi sklenjenih pogodb (zajete so terjatve, za katere so izdani  plačilni nalogi za obročno plačevanje prispevka 
– v izvršbi:                                                                                                                                             49,87 EUR, 

                      

- konto 175591 Kratkoročne terjatve za zakonske zamudne obresti od neplačanih zapadlih obrokov prispevka za 
izgradnjo in priključitev na kanalizacijsko omrežje – v izvršbi:                                                            28,80 EUR, 

 

- konto 1756 Kratkoročne terjatve za nezapadli del komunalnega prispevka, v znesku:                  2.292,79 EUR,                                                                                                                

 

- konto 1759004 Terjatve za razliko med vplačanimi akontacijami okoljske dajatve za                                                                                                                                                                            

  onesnaževanje voda zavezanca režijskega obrata občine Lovrenc na Pohorju v proračun občine in fakturirano 
okoljsko dajatvijo povzročiteljem onesnaževanja voda:                                                                    1.885,90 EUR, 

 

- konto 1759005 Terj.za razliko med vplačanimi akontacijami za vodno povračilo in plačili vodnega povračila ob 
plačilu vodarine:                                                                                                                                    439,75 EUR, 

   

- konto 1759006 Terjatev za razliko med vplačanimi akontacijami okoljske dajatve za odpadne vode in     

  zaračunano okoljsko dajatvijo – obračun vrši režijski obrat občine Lovrenc na P.:                          3.831,45 EUR, 

- konto 1759009 Ostale kratkoročne terjatve:                                                                                    1.564,73 EUR, 

  (od tega znašajo zapadle terjatve 1.378,78 EUR), 

- konto 1759010 Kratkoročne terj.do Uprastana za najemn.stanovanj in poslov.p.:                          5.507,86 EUR, 

- konto 1759011 Kratkoročne terjatve po sklepu sodišča:                                                                  1.328,05 EUR, 

- konto 1759012 Kratkoročne terjatve za sofinanciranje družinskega pomočnika:                                   0,00 EUR, 

- konto 1759080 Kratkoročne terjatve za zakonske zamud.obr.od ostalih terjatev:                              200,32 EUR, 

- konto 176000 Terjatve do zavezancev za davčne prihodke – nadzornik FURS:                           53.212,79 EUR, 

- konto 177000 Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke – nadzornik FURS:                       27.370,40 EUR. 

 

4.4.15. Denarna sredstva na ra čunih in v blagajni: 
Stanje denarnih sredstev na računih na dan 31. 12. 2018: 

 

- konto 1100     Denarna sredstva na podračunu proračuna občine:                                            162.424,42 EUR, 

                            

- konto 152000  Denarna sredstva na tolarskem depozitnem računu pri  Novi KBM, Maribor:    302.842,15 EUR,  

                           

- konto 1000 Denarna sredstva v blagajni:                                                                                          448,02 EUR.          

 
4.4.16. Neplačani odhodki: 
- konto 1800  Neplačani tekoči odhodki                                                        

                      iz naslova nezapadlih obveznosti do dobaviteljev:                                                    92.650,25 EUR, 

 

- konto 1801 Neplačani tekoči odhodki in naslova odprtih obveznosti:                                            47.955,00 EUR, 

                      (za izplačilo plač za mesec december 2018, zaposlenim v občinski 

                       upravi, režijskemu obratu, funkcionarju in delavcem vključenim 
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                       v programe javnih del ter družinskim pomočnikom),    
                    
- konto 1802 Neplačani tekoči odhodki za provizijo Banki Slovenije 

                            za mesec november in december 2018 in obresti BS za dec.2018:                         153,43 EUR,              

- konto 1804 Obveznosti iz naslova javnofinančnih dajatev – nadzornik FURS:                               5.844,67 EUR,                        
- konto 1810 Neplačani tekoči transferi :                                                                                        167.559,16 EUR,  
- konto 1820 Neplačani investicijski odhodki:                                                                                   36.337,31 EUR, 

- konto 1830 Neplačani investicijski transferi:                                                                                           0,00 EUR, 

               
4.4.17. Aktivne časovne razmejitve:  
- konto: 1930 Vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta:                                            0,26 EUR, 

        

 

4.4.18. Kratkoro čne obveznosti iz pla č – do zaposlenih v ob činski upravi, delavcev vklju čenih v 
programe javnih del, za nadomestilo delno izgubljen ega dohodka družinskemu pomo čniku za december 
2018: 
 

- konto 210000 Obveznost za čiste plače in nadomestila plač:                                                     22.117,10 EUR, 

- konto 212000 Obveznost za prisp. za pokojn.in invalid. zavarov.iz plač:                                      5.028,31 EUR, 

- konto 212100 Obveznost za prisp. zdravstv. zavarov iz plač:                                                       2.063,21 EUR, 

- konto 212300 Obveznost za prisp.za zaposlov.iz plač:                                                                      47,15 EUR, 

- konto 212400 Obveznost za prisp. za porod.var. iz plač:                                                                    33,62 EUR, 

- konto 213000 Obveznost za davke iz kosmatih plač:                                                                     3.151,32 EUR, 

- konto 213001 Obveznost za davke iz drugih izdatkov (regres za letni d.):                                            0,00 EUR, 

- konto 214100 Obveznost za prevoz na delo:                                                                                     661,13 EUR, 

- konto 214200 Obveznost za prehrano:                                                                                           1.393,84 EUR, 

- konto 214300 Obveznost za regres za letni dopust:                                                                              0,00 EUR, 

- konto 214500 Obveznost iz naslova potnih nalogov:                                                                             0,00 EUR, 

- konto 214501 Obveznost iz naslova potnih nalogov:                                                                          209,88 EUR, 

- konto 230030 Obv.iz nasl.premij kolektivnega dodatnega pokojnin.zavar.:                                       455,00 EUR, 

- konto 230040 Obveznost za prispevke delodajalcev na plače:                                                       5.693,16 EUR, 

- konto 230042 Obv.za prisp.delodaj.na plače-od nadomest.druž.pomočniku:                                     671,45 EUR, 

-  konto 230044 Obv.za prisp.delodaj.na plače-neplačani prisp.za zaposlovanje:                                    1,23 EUR, 

- konto 230050 Obv.iz nadom druž.pomočniku za prisp.za starševsko varstvo:                                       4,02 EUR, 

- konto 230051 Obv.iz nadom.druž.pomočniku za prisp.za zdravstveno v.:                                         298,65 EUR, 

- konto 230052 Obv.iz nadom.druž.pomočniku za prisp.za zaposlovanje:                                               5,66 EUR, 

- konto 230053 Obv.iz nadom.druž.pomočniku za prisp. PIZ:                                                               625,85 EUR, 

- konto 230060 Obv.za akont.dohodnine od sejnin:                                                                              457,01 EUR, 

- konto 230065 Obv.za akont.dohodnine od nadomestila dužin.pomočniku:                                          87,34 EUR, 

- konto 230073 Obv.za prispevek 8,85 % PIZ na bruto sejnine:                                                           193,39 EUR, 

- konto 230077 Obv.za prispevek zdravstv.zav. delodaj. 0,53 % -sejnine:                                             11,59 EUR, 

- konto 230090 Obv.za prispevke ZPIZ 15,5 % iz bruto sejnin:                                                                0,00 EUR, 

- konto 230091 Obv.za prispevek zdravstv.zav.6,36 % iz bruto sejnin:                                                138,98 EUR, 

- konto 234500 Obv.za izplačila sejnin:                                                                                              1.589,80 EUR, 

- konto 234505 Obv.za izplačilo nadomestila družinskemu pomočniku:                                            3.016,31 EUR, 

 

 
4.4.19. Kratkoro čne obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoro čne obveznosti iz poslovanja: 
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- konto 200000 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme:                                                             980,88 EUR, 

   

- konto 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi                                                        153.241,70 EUR, 

Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi, na dan 31. 12. 2018, so nezapadle.   

 

- konto 221 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini                                                                     0,00 EUR, 

 

- konto 231800 Obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV 

  v davčnem obdobju december 2018                                                                                               1.601,00 EUR, 

  

- konto 2340 Obveznosti iz odredb                                                                                                  21.910,74 EUR, 

Vse kratkoročne obveznosti iz odredb, na dan 31. 12. 2018 so  nezapadle. 

 

 

  

- konto 234901 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – iz asignacijskih pogodb                         0,00 EUR,  

 

- konto 234902 Kratkoročne obveznosti za prejeta preplačila:                                              299,89 EUR,                 
(izkazane so obveznosti na osnovi izdanih opominov za komunalne obveznosti in najemnine grobov je nekaj 
fizičnih oseb poravnalo obveznosti iz mesečno izdanih računov in obveznosti iz opominov ter izkazana je 
obveznost za vračilo pravni osebi za preveč nakazana sredstva v znesku 127,08 EUR), 

 

- konto 234904 Druge kratkoročne obveznosti – za obresti Banke Slovenije, dec.2018:                       75,55 EUR,  

 

- konto 234912 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja –izvajalec rekonstrukcije 

  JP Sončna pot  - NG Bauer d.o.o. - je kot garancijo za odpravo napak v garancijski  

   dobi nakazal sredstva na podračun občine, v višini 5 % končne vrednosti izvedenih del 

   za čas garancijske dobe – 5 let (19.11.2021):                                                                                1.384,49 EUR,  

 

- konto 236000 Kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve:                                    5.844,67 EUR, 

  
4.4.20. Kratkoro čne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na črta: 
 
- konto 240000 Kratkor. obveznosti neposrednih uporab. proračuna države:                                       748,92 EUR,           
(izkazane so obveznosti do  Ministrstva za javno upravo, do Ministrstva za  

 Finance - UJP, do Ministrstva za notranje zadeve in do Upravne enote Ruše), 

 

- konto 240002 Kratkor. obveznosti neposrednih uporab. prorač.države-vodno povračilo:                      0,00 EUR,                         

 

- konto 241000 Kratkoročne obv. do neposrednih uporab. proračuna občine:                 18.056,06 EUR,            
(izkazane so obveznosti do Mestne občine Maribor, Občine Duplek, obveznosti iz internih računov za vodarino, 
odvajanje odpadnih voda in  uporabnino prostorov v prireditvenem centru, kulturnem domu ter za 
subvencioniranje cen dobave vode in odvajanje odpadnih voda), 

 

- konto 241001 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 

   za akontacijo okoljske dajatve za obremenjevanje voda:                                                               2.486,21 EUR,                                

   

- konto 242000 Kratkoročne obveznosti do posrednih upor. proračuna države:                              19.939,27 EUR, 

                         (izkazane so terjatve do tistih upnikov, katerih ustanoviteljica je 

 država, po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov                               
državnega in občinskih proračunov pa spadajo med posredne uporabnike državnega proračuna 
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–  Center za socialno delo, domovi za starejše občane, UKC – Univerzitetni klinični center 
Maribor,  Stanovanjski sklad RS, EKO sklad RS,Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja Ribnica), 

 

- konto 243000 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov občinskega proračuna –                                                                                                                                                 

              do Osnovne šole Lovrenc na Pohorju:                                                                              69.994,25 EUR, 

   

- konto 243001 Kratkoročne obveznosti do ostalih posrednih uporabnikov občinskih  

             proračunov:                                                                                                                        10.080,54 EUR, 

         (izkazane so obveznosti do upnikov, katerih ustanoviteljice ali soustanoviteljice so občine – osnovne šole, 
javni zdravstveni zavodi – Mb lekarna, Zdravstveni dom Dr. A. Drolca; Mariborska knjižnica, Glasbeni 
konservatorij Maribor, Svetovalni center za otroke in mladino), 

 

- konto 243002 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov občinskega proračuna – 

                do Osnovne šole Lovrenc na Pohorju iz cesijskih pogodb:                                               1.971,56 EUR . 

 

Izkazane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 so nezapadle.  

 

4.4.21. Kratkoro čne obveznosti iz financiranja 
  
- konto 260000 Kratkor.obveznosti za obresti od dolgoročnih kreditov poslov. banke:                          49,13 EUR. 

 
4.4.22. Neplačani prihodki 
- konto 2800 Davčni prihodki:                                                                                                            2.486,21 EUR, 

- konto 2801 Neplač.davčni prih.-okoljska dajatev za onesn.voda:                                                   1.885,90 EUR, 

- konto 2802 Neplačani davčni prihodki – nadzornik FURS:                                                            53.212,79 EUR,   

- konto 2810 Neplačani nedavčni prihodki – vodarina, odvaj.odpad.voda:                                      30.998,69 EUR,  

- konto 2811 Neplačani nedavčni prihodki -  najem grob.prostora:                                                       559,80 EUR,  

- konto 2814 Neplačani nedavčni prihodki – najemnine:                                                                       500,56 EUR, 

- konto 28141  Neplačani nedavčni prihodki – uporabnina prostorov:                                               1.630,67 EUR, 

- konto 28143 Neplačani nedavčni prihodki – najemnina zbirnega centra:                                          255,36 EUR,   

- konto 28145 Neplačani nedavčni prihodki – najenmine stanov.,poslov.p.:                                      5.507,86 EUR,  

- konto 28146 Neplačani nedavčni prih. – sofinanc.upravičencev do druž.pomočnika:                            0,00 EUR, 

- konto 2815 Neplačani nedavčni prihodki  - obresti od vezanega depoz.:                                               0,00 EUR, 

- konto 28161 Neplačani nedavčni prihodki  - zakon.zam.obr.od komunal.obv.:                                  599,53 EUR,  

- konto 28162 Neplačani nedavčni prihodki – zakon.zam.obr. od najemn.grobov:                                 98,02 EUR, 

- konto 281801 Neplač.nedavčni prihodki – prisp.obč.za priklj.na kanal.omr.:                                       49,87 EUR,                                                                                               

- konto 281802 Neplač.nedavčni prihodki – prisp.obč.za komunalni prispevek 

                           obročno odplačevanje – nezapadli del:                                                                   2.292,79 EUR,  

- konto 281804 Neplač.nedavčni prih. – zak.zam.obr.od prisp. 

                         za izgradnjo in priklj.na kanal.omrežje:                                                                          28,80 EUR, 

- konto 281805 Neplač.nedavčni prihodki za komunalni prispevek:                                                   1.402,74 EUR,   

- konto 281807 Neplač.nedavč.prih. – zakon.zamud.obr. od komunal.prisp.:                                         56,61 EUR, 

- konto 28191  Nedavčni prihodki – ostale terjatve:                                                                           3.158,28 EUR, 

- konto 281912 Neplač.nedavč.prih.-povrač.škode po sklepu sodišča:                                             1.328,05 EUR,       

- konto 28192 Neplačani nedavč.prih. – zakon.zamud.obr.od ostalih terj.:                                             40,91 EUR, 

- konto 281920 Neplačani nedavč.prih. – zakon.zam.o.od terj.za uporab.prostorov:                               1,62 EUR, 

- konto 28194 Neplačani nedavčni prihodki drugi (od kto 1759009):                                                 1.564,73 EUR, 

- konto 281940 Neplačani nedavč.prih.drugi –zakon.zamud.obresti:                                                   200,32 EUR,    

- konto 281999 Neplačani nedavčni prihodki – nadzornik FURS:                                                    27.370,40 EUR, 
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- konto 2820 Neplačani kapitalski prihodki:                                                                                        5.724,49 EUR,                           

- konto 2840 Neplačani transferni prihodki:                                                                                        9.840,01 EUR. 
 
4.4.23. Pasivne časovne razmejitve: 
 
-konto 2920 Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva – razred 3:                                      165.845,75 EUR. 

 

4.4.24. Druge zaloge – razred 3: 
 

-konto 37000 Zazidana stavbna zemljišča namenjena prodaji:                                                    80.919,75 EUR, 

-konto 37001 Nezazidana stavbna zemljišča namenjena prodaji:                                                61.168,50 EUR, 

-konto 37002 Nezazidana stavb.zemljišča namenjena prodaji (nakup od fizične osebe):            23.757,50 EUR.  

 
4.4.25. Splošni sklad: 
 
- konto 9000 Splošni sklad za neopredmetena sredstva in 

  opredmetena osnovna sredstva:                                                                                            13.936.676,95 EUR,   

- konto 9001 Splošni sklad za finančne naložbe:                                                                            96.729,95 EUR, 

- konto 9003 Splošni sklad za druge namene – za sred. dana v upravljanje:                           4.039.524,42 EUR, 

- konto 9009 Splošni sklad za drugo – proračunski presežki oziroma 

   primanjkljaji preteklih let in tekočega leta, najeta dolgoroč.posojila:                                      -  254.110,45 EUR. 

 

4.4.26. Rezervni sklad: 
 
- konto 9100 rezervni sklad za naravne nesreče:                                                                         11.170,78 EUR, 

  

- konto 9101 rezervni sklad po stanovanjskem zakonu :                                                                5.992,96 EUR. 

    

4.4.27. Dolgoro čno prejeti krediti v državi :  

 

- konto 960000 Dolgoročni kredit Stanovanjskega sklada RS, pog. št. 21-99:                                      0,00 EUR, 

                         (v letu 2016 predčasno odplačan v celoti),  

- konto 960001 Dolgoročni kredit Stanovanjskega sklada RS, pog. št. 07-2000:                           5.139,35 EUR. 

 Obe posojili je pridobil Stanovanjski Sklad Občine Ruše, namensko za pridobitev neprofitnih in socialnih 
stanovanj v stanovanjskem objektu na Spodnjem trgu 2 v Lovrencu na Pohorju, v letih 1999 in 2000. V tem času 
je imela tudi Občina Lovrenc na Pohorju prenesena stanovanja deloma v last in deloma v upravljanje 
Stanovanjskemu skladu Občine Ruše. S 1. 1. 2001 je Občina Lovrenc na Pohorju izstopila iz Stanovanjskega 
sklada Občine Ruše in je prevzela premoženje, terjatve in obveznosti, ki so ji iz delitve pripadale. Tako je Občina 
Lovrenc na Pohorju prevzela obe zgoraj navedeni dolgoročni namenski posojili in odplačuje zapadle anuitete. 

 

- konto 960100 Dolgoročni kredit EKO Sklada, javnega sklada, za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju 
Lovrenc na Pohorju, najet v letu 2004:                                                                                               7.123,39 EUR, 

 

- konto 960101 Dolgoročni kredit EKO Sklada, javnega sklada, za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Lovrencu 
na Pohorju, najet v letu 2005:                                                                                                           64.198,77 EUR, 

 

- konto 960200 Dolgoročni kredit Poštne banke Slovenije, d.d.; v letu 2016 obveznosti prenesene na Novo 
kreditno banko Maribor, za investicijo v adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, najet v letu 
2007:                                                                                                                                                87.339,68 EUR, 
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-konto 960201 Dolgoročni kredit Poštne banke Slovenije, d. d., za investicijo v rekonstrukcijo LC Cesta na 
Kumen, najet v letu 2014:                                                                                                                          0,00 EUR,  

Kredit je bil v letu 2018 dokončno odplačan. 

 

-konto 960300 Dolgoročni kredit Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, za 
izgradnjo Večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli  Lovrenc na Pohorju, 

        najet v letu 2009:                                                                                                                    235.388,00 EUR, 

 

- konto 960400 Dolgoročni kredit najet pri državnem proračunu za izvedbo projekta Rekonstrukcija LC Cesta na 
Kumen – 1. del, najet v letu  2016:                                                                                                  37.439,96 EUR,   

   

- konto 960401 Dolgoročni kredit najet pri državnem proračunu za Rekonstrukcijo občinske ceste JP Srparska 
pot IV, najet v letu 2016:                                                                                                                   55.066,21 EUR, 

 

- konto 960402 Dolgoročni kredit najet pri državnem proračunu za Rekonstrukcijo občinske ceste LC Lovrenc – 
Radoljna (Pot Šercerjeve brigade), najet v letu 2017:                                                                   108.312,00 EUR, 

 

- konto 960403 Dolgoročni kredit najet pri državnem proračunu za Sanacijo šolske kuhinje pri OŠ Lovrenc na 
Pohorju, najet v letu 2018:                                                                                                              111.556,00 EUR. 

 

Del posojil, ki zapade v plačilo v prihodnjem letu, je vključenih v bilanci stanja med kratkoročne obveznosti: 

 24 – kratkoročno prejeti krediti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (za najet kredit Stanovanjskega 
sklada RS, EKO sklada in Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, za najete kredite 
pri državnem proračunu – v znesku 105.039,24 EUR) in  

25 – kratkoročne obveznosti do financerjev (za najet kredit pri Poštni banki Slovenije, od leta 2016 dalje 
izkazana obveznost do Nove KBM – v znesku 26.202,12 EUR).   
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STANJE ZADOLŽENOSTI IN DANIH POROŠTEV NA DAN 31. 12 . 2018 TER PREGLED ODPLAČIL DO DOKONČNEGA POPLAČILA KREDITOV

POSOJILO EKO 
SKLADA RS

POSOJILO EKO 
SKLADA RS POSOJ.NAJETO V L. 2007POSOJ.JS RS ZA REGIONAL.POSOJ.NAJETO V L. 2014

POVRATNA 
SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA L. 

2017

POVRATNA 
SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA L. 

2018

VRSTA POSOJILA POG.ŠT.:221029-3/2004POG.ŠT.: 221032-24/2005PBS,ŠT. POG.1712/07-310

RAZVOJ IN RP, 
RIBNICA;l.2009 PBS,ŠT.POG.2719/14-382 SKUPAJ

POG.: 07-2000  
(133) 80 MIO SIT, L. 2004 100 MIO SIT,L.2005PREVZ.NKBM 1. 9. 2016POG. 4000NCS - 40193

PREVZ.NKB
M 1. 9. 2016

POG.RS MGRT, 
ŠT.C2130-
16G300191

POG.RS MGRT,  
ŠT.C2130-
16G300355

POG.RS MGRT ŠT. 
C2130-17G300088

POG. RS MGRT ŠT. 
C2130-18G300095

5.147.000 SIT 333.834,08 EUR 417.292,61 EUR 375.563,00 EUR 540.000 EUR 270.000,00 EUR 42.120,16 EUR 61.949,49 EUR 108.312,00 111.556,00

SKUPNA DOBA 
ODPLAČILA: 25 LET

15 LET (z 
dvolet.morator.)

15 LET (z 
dvolet.morator.)

15 
LET(morat.do1.1.
08)

15 LET (z dvoletnim 
morat.)

4 LETA (brez  
moratorija)

10 LET (z enoletnim 
morat.)

10 LET (z enoletnim 
morat.)

10 LET (z enoletnim 
morat.)

10 LET (z enoletnim 
morat.)

OBRESTNA MERA: TOM + 2,50 % nomin.obr.m.:3,95 nomin.obr.m.: EURIBOR+0,90% EURIBOR+0,25% mes.EURIBOR+ obrestna m.: 0,00 % obrestna m.: 0,00 % obrestna m.: 0,00 % obrestna m.: 0,00 %

KREDIT NAMENSKO 
NAJET ZA: 

IZGRADNJA 
STANOVANJ NA 

SPODNJEM TRGU 1

IZGRADNJA 
KANALIZACIJSKE

GA OMREŽJA

IZGRADNJA 
KANALIZACIJKS
EGA OMREŽJA 

ZA ADAPTACIJO 
IN DOZIDAVO 

OSNOVNE ŠOLE 
LOVRENC NA 

POHORJU

IZGRADNJA 
VEČNAMENSKE 
ŠPORTNE DVORANE 
PRI OŠ LOVRENC NA 
POHORJU

DOKONČANJE 
DEL 

REKONSTRUK
CIJE LC CESTA 

NA KUMEN

POVRATNA 
SRED.DRŽAV.P. ZA 
SOFIN.PROJ."REKO

NSTR. LC CESTA 
NA KUMEN-1.DEL" 

POVRAT.SRED. 
DRŽAV.P.ZA 
SOFIN.PROJ."REKO
NSTR.OBČIN.C. JP 
SRPARSKA POT IV" 

POVRAT.SRED.DRŽ
AV.P.ZA 
SOFIN.PROJ."REKO
NSTR.LC LOVRENC-
RADOLJNA (POT 
ŠERCERJEVE 
BRIGADE)

POVRATNA 
SREDSTVA 
DRŽAV.PR. ZA 
SOFIN. SANACIJE 
KUHINJE V OŠ 
LOVRENC NA P.

LETNA VIŠINA 
ANUITET, KI SE 
VŠTEVA V  
KVOTO ZA 
IZRAČUN 
NOVEGA 
ZADOLŽEVANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

stanje glavnic31 12.2012 20.706,93 74.303,19 256.795,41 244.552,40 484.616,00 1.121.119,59
stanje glavnic31 12.2013 19.699,37 42.740,19 224.695,97 218.350,28 443.078,00 986.481,79
stanje glavnic31.12.2014 18.351,35 35.616,83 192.596,53 192.148,16 401.540,00 270.000,00 1.145.787,16
stanje glavnic31.12.2015 16.784,30 28.493,47 160.497,09 165.946,04 360.002,00 202.500,00 965.897,10
stanje glavnic31.12.2016 6.253,20 21.370,11 128.397,65 139.743,92 318.464,00 135.000,00 42.120,16 61.949,49 853.298,53
stanje glavnic31.12.2017 5.691,96 14.246,75 96.298,21 113.541,80 276.926,00 67.500,00 42.120,16 61.949,49 108.312,00 786.586,37
stanje glavnic31.12.2018 5.139,35 7.123,39 64.198,77 87.339,68 235.388,00 0,00 37.439,96 55.066,21 108.312,00 111.556,00 711.563,36
odpla čilo anuitet po letih:

1. leto 2019 827,11 7.275,79 32.881,37 26.883,50 42.269,55 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 0,00 133.735,30 110.137,32
2. leto 2020 846,87 0,00 32.399,87 26.643,97 42.129,29 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 12.395,12 138.013,10 102.020,00
3. leto 2021 867,08 0,00 0,00 26.401,59 41.988,75 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 12.395,12 105.250,52 69.257,42
4. leto 2022 887,71 0,00 0,00 8.746,30 41.848,35 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 12.395,12 87.475,46 51.482,36
5. leto 2023 908,85 0,00 0,00 0,00 41.707,95 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 12.395,12 78.609,90 42.616,80
6. leto 2024 930,61 0,00 0,00 0,00 27.727,42 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 12.395,12 64.651,13 28.658,03
7. leto 2025 872,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,02 6.883,28 12.034,68 12.395,12 36.865,45 872,35
8. leto 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 6.883,25 12.034,68 12.395,12 35.993,05 0,00
9. leto 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.034,56 12.395,12 24.429,68 0,00
10. leto 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.395,04 12.395,04 0,00

6.140,58 7.275,79 65.281,24 88.675,36 237.671,31 0,00 37.440,14 55.066,21 108.312,00 111.556,00 717.418,63

PREJET.KRED.OD 
STANOV. SKLADA 

RS
POVRATNA SREDSTVA DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA L. 2016
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KAZALNIKI l.2012 L.2013 L.2014 l.2015 L. 2016 L.2017 L.2018

1. 362,12 316,28 367,71 312,79 279,31 260,98 237,35
število prebivalcev 
občine: 31.12.2012 3096
število prebivalcev 
občine: 31.12.2013 3119
število prebivalcev 
občine: 31.12.2014 3116
število prebivalcev 
občine: 31.12.2015 3088
število prebivalcev 
občine: 31.12.2016 3055
število prebivalcev 
občine: 31.12.2017 3014
število prebivalcev 
občine: 1.7.2018 2998

2. 28,99 25,35 28,89 25,56 27,48 25,23 21,75

prihodki iz zaklj.r. l. 2012 3.866.685,81 prihodki iz ZR 2015 3.778.813,42

prihodki iz zaklj.r. l. 2013 3.891.897,73 prih.iz ZR. 2016 3.105.419,50

prihodki iz zaklj.r.l. 2014 3.965.907,58 prihodki iz ZR.2017 3.118.049,59

prihodki izZR.2018 3.271.533,47

3. 4,91 4,64 3,76 6,07 7,86 6,48 6,52

4. 5,57 5,07 4,11 6,50 8,17 6,68 6,65

SKUPNI PRIHODKI: 3.866.685,81 3.891.897,73 3.965.907,58 3.778.813,42 3.105.419,50 3.118.049,59 3.271.533,47
TRANSF.PRIH.ZA INVEST.(740001,741) -797.545,02 -721.095,00 -786.127,04 -574.769,63 -77.555,00 -79.703,35 -133.545,00
DONACIJE (73) -39.275,00 -41.200,56 -3.430,04 -3.054,50 -12.680,00 -8.829,49 -3.420,00
PRIHODKI REŽIJSKEGA OBRATA - IZ BILANCE RO -197.494,00 -200.664,00 -207.789,00 -249.565,00 -260.125,32 -325.821,71 -272.904,90
KORIGIRANI PRIHODKI: 2.832.371,79 2.928.938,17 2.968.561,50 2.951.424,29 2.755.059,18 2.703.695,04 2.861.663,57
8 % od korigiranih odhodkov: 226.589,74 234.315,05 237.484,92 236.113,94 220.404,73 216.295,60 228.933,09

ODPLAČILO DOLGA:
ODPLAČILO GLAVNIC 139.021,54 135.770,25 111.498,89 179.118,00 216.532,56 175.102,00 186.692,86
DELNO PREDČASNO ODPLAČILO STANOVANJSKIH KREDITOV 39.737,68
OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV 18.648,90 12.650,09 10.593,18 12.849,81 8.426,64 5.407,21 3.635,41

SKUPNO ODPLAČILO DOLGA: 157.670,44 148.420,34 122.092,07 191.967,81 224.959,20 180.509,21 190.328,27

STANJE ZADOLŽITVE(GLAVNIC) V PRIMERJAVI S ŠTEVILOM 
PREBIVALCEV OB ČINE(STANJE ZADOLŽ.V EUR NA PREBIVALCA):

STANJE DOLGA OB ČINE V REALIZIRANIH PRIHODKIH BILANCE 
PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE v %:  

ODPLAČILO DOLGA (GLAVNIC) V PRIMERJAVI S PRIHODKI BREZ 
INVEST.TRANSF.,DONACIJ IN PRIH. REŽ.O. V %:

SKUPNO ODPLAČILO DOLGA(glavnic in obresti) V PRIMERJAVI S 
PRIHODKI (BREZ INVEST.TRANSFEROV, DONACIJ IN 

PRIH.REŽIJSKEGA OBRATA) V %:

 



 

157 
 

4.4.28. Izvenbilan čna evidenca: 
 
a) V poslovnih knjigah je izvenbilančno evidentirana obveznost za zavarovanje obveznosti, izhajajoče iz 

posojilne pogodbe št. 07-2000, do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za najeto dolgoročno 
posojilo, za izgradnjo stanovanj v objektu Spodnji trg 2, Lovrenc na Pohorju – vpis hipoteke na 
stanovanjskem objektu Spodnji trg 2:  

 

- konto 990001,999001 Obveznost za vpisano hipoteko za posojilo v revalorizirani vrednosti 

           na dan 31. 12. 2018:                                                                                                              5.139,35 EUR, 

 

b) V poslovnih knjigah je izvenbilančno evidentirana vrednost čistilne naprave in dela kanalizacijskega sistema – 
financirana preko Nigrada,  komunalnega podjetja, d.d. – iz tujih virov (kredit), evidentirana v osnovnih sredstvih 
Nigrada kot koncesionarja izvajanja čiščenja odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju: 

 

 - konto 990002,999002 Vrednost čistilne naprave in dela kanalizacijskega omrežja, ki se po izteku koncesijske 
pogodbe prenese po neodpisani vrednosti na koncedenta. Izkazana je  vrednost po stanju  

na dan   31. 12. 2018:                                                                                                                  214.859,64 EUR, 

 

- konto 990101 Obveznost iz garancij in izdanih menic za zavarovanje dolgoročnih obveznosti 

 (kreditov):                                                                                                                                      394.049,84 EUR, 

 

č) V poslovnih knjigah je izvenbilančno evidentirana vrednost prejetih garancij za odpravo napak, na zaključenih 
investicijskih projektih, v garancijski dobi: 

 

- konto 990300, 999300 Prejete garancije za odpravo napak v garancijski dobi:                          582.000,91 EUR. 

 

 
 

4.5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA  ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA 

 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (EZRO) izvršuje upravljalec 
enotnega zakladniškega računa občine tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok 
proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi proračunski uporabniki 
občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila. Za 
namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri Upravi RS za javna plačila odprt zakladniški 
podračun občine. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni proračunskih 
uporabnikov status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 

 
Poslovni subjekt Upravljavec sredstev sistema EZR Občine Lovrenc na Pohorju  je bil kot del poslovnega 
subjekta Občine Lovrenc na Pohorju vpisan v poslovni register pri AJPES-u dne 18. 12. 2008, z matično številko 
1357883001 in šifro proračunskega uporabnika 03670. Tako je Občina Lovrenc na Pohorju s 1. januarjem 2008 
pričela voditi ločene poslovne knjige za zakladniški podračun EZR. 

 

Pogodba o depozitih občine preko noči je bila sklenjena z Novo KMB d.d. Okvirno pogodbo o depozitih občin 
preko noči, številka 3200002828, sklenjeno z Novo Kreditno banko Maribor d.d., smo dali z dnem 1. 2. 2016 v 
mirovanje. Razlog za mirovanje je bil ta, da so bile obračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev 
EZR nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja. 

 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa se za upravljavca EZRO za proračunsko leto izdelajo samostojni računovodski izkazi.  
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V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. 
prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka. V tokovih pa 
se ne izkažejo nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na 
poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 
podračunov proračunskih uporabnikov EZRO, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov proračunskih uporabnikov EZRO v 
poslovnih knjigah upravljavca EZRO. 

BILANCA STANJA 
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA OBČINE (EZRO) 

na dan 31. 12. 2018  

                                                                                                                                                             EUR 

Zap.št.  Konto Naziv konta Tekoče leto 

1. 110000 Denarna sredstva na računih - zakladniški račun 0,00 

2. 111000 Nočni depozit 0,00 

3. 160001 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti – Nova KBM d.d. 0,00 

4. 180 Tekoči odhodki 0,00 

        

SKUPAJ AKTIVA 0,00 

     

5. 245 
Kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta 0,00 

6. 281 Nedavčni prihodki 0,00 

7. 900990 Splošni sklad za drugo 0,00 

     

SKUPAJ PASIVA 0,00 

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika uprav ljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega ra čuna: 

• stanje denarnih sredstev EZRO je 0 EUR, 
• kratkoročne nezapadle terjatve iz naslova obresti znašajo 0 EUR in 
• kratkoročne nezapadle obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

znašajo 0 EUR.  

 

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA OBČINE  (EZRO) 

za leto 2018 
 

EUR 

Presežek upravljanja preteklega leta  0,00 

  

Prihodki  0,00 

Prejete obresti od nočnega depozita 0,00 

Prejete obresti na stanja EZR 0,00 

  

Odhodki 0,00 

Plačila obresti  na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem  EZR 0,00 

Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 0,00 

  

Presežek  upravljanja teko čega leta        0,00 
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Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sr edstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna: 

• EZRO v letu 2018 ni imel prihodkov iz naslova prejetih obresti od sredstev na vpogled, 
• EZRO v letu 2018 ni imel odhodkov za plačilo obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim 

v sistem EZR, 
• EZRO v letu 2018 ni imel odhodkov za prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja 

sistema EZR preteklega leta,  
• to posledično pomeni, da je ob upoštevanju ostanka presežka upravljanja preteklega leta presežek 

upravljanja iz tekočega leta 0 EUR. 
 

4.6. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSEV IZ PRETEKLEGA LETA IN PR ENOS NEPORABLJENIH 
NAMENSKIH SREDSTEV V PRIHODNJE LETO 

 
Denarna sredstva, ki so ostala ob koncu leta neporabljena na podračunu in vezana na depozitnem računu v 
banki, v skupnem znesku 465.266,57 EUR, zmanjšana za občinska sredstva rezerv za naravne nesreče (za 
5.415,74 EUR) in sredstva rezerv, oblikovana po stanovanjskem zakonu (za 5.992,96 EUR), se uporabijo za 
financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta, razen namenskih sredstev.  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. Vrste sredstev, ki jih mora občina namensko porabiti: 

- okoljska dajatev za obremenjevanje okolja – za sanacijo in izgradnjo odlagališč odpadkov,  
- požarna taksa za namene požarne varnosti,  
- okoljska dajatev za obremenjevanje voda – za izgradnjo kanalizacijskega sistema oziroma za 

odplačilo glavnic kreditov najetih za navedene namene, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta od Ministrstva za kmetijstvo – za 

vzdrževanje navedenih cest, 
- sredstva najemnin stanovanj  in poslovnih prostorov, 
- sredstva najemnin infrastrukturnih objektov (zbirni center za odpadke), 
- prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja, 
- sredstva pridobljenih dolgoročnih kreditov za financiranje investicij, 
- sredstva od prodaje stvarnega premoženja, za nakup ali vzdrževanje stvarnega premoženja 

občine, 
- sredstva komunalnega prispevka za vlaganje v občinsko infrastrukturo, 
- sredstva donacij, 
- sredstva unovčenih bančnih garancij, 
- sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
- sredstva koncesijske dajatve za gozdove, 
- sredstva iz naslova sofinanciranja projektov. 

 
 

 
1. Poraba kupnin, najemnin ob činskega stvarnega premoženja: 

 
V 2. odstavku 80. čl. Zakona o javnih financah je določilo: Kupnina, najemnina in odškodnina za državno 
oziroma občinsko stvarno premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 
premoženja države oziroma občine.  

 

V letu 2017 so znašale kupnine in najemnine za občinsko stvarno premoženje: 
- 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                     0,00 EUR, 
- 722 Prihodki od prodaje zemljišč                                               7.513,08 EUR, 
- 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore                  4.829,72 EUR, 
- 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja                           35.939,44 EUR, 
- 710304 Prihodki od drugih najemnin                                         8.887,43 EUR, 
                   (najemn.in uporabn.KD, PC, Zbirni center, parkirnih mest) 
- 710305 Prihodki od zakupnin                                                    2.053,77 EUR, 
- 710399 Drugi prihodki od premoženja                                       1.590,00 EUR                     

                                      SKUPAJ                                                                        60.813,44 EUR. 
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Gradnja, nakup in vzdrževanje premoženja občine v letu 2018: 
- 42 Investicijski odhodki                                                            774.944,61 EUR, 

 

Od tega financirano s tujimi viri:   
- 71419990-del  Sredstva unovčene bančne garancije za VŠD  48.170,53 EUR, 
                        (namenski prenos sredstev iz preteklega leta)   
- 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov                               10.471,60 EUR, 
- 7141050 Prih.od komunal.prispevkov – priklj.na vodovod. 

                    omrežje izgrajeno z medobč.proj.vodooskrbe za 

                    naselja Smolnik, Fala, Ruta, Činžat                                       0,00 EUR,    
- 7141053 Prih.od kumunal.prispevkov – priklj.na vodovod. 

                    omrežje izgrajeno z medobč.proj.vodoosk.-II. faza 

                    Lovrenc na Pohorju                                                            686,00 EUR,      
- 714107 Prisp.in doplačila občanov za investicije                                 0,00 EUR,             
- 714110 Zamudne obr .od nepravočasno vplač.kom.p.                        0,00 EUR,  
- 714120 Prihodki iz naslova odškodnin od sklenjenih zavarov.        116,15 EUR, 
- 71419994 Drugi izred.nedavč.prih. – povračilo povzročene 

                     škode na nepremičninah                                                        0,00 EUR, 
- 7300001Prejete donacije pravnih oseb – za fitnes                               0,00 EUR,  
- 7400011 Prejeta sred.iz držav.pror.-sofin.inv.v  

                                    občinsko infrast.-21.,23. čl. ZFO-1                                    111.556,00 EUR, 

 
- 7130007 Prihodki od dobave vode – omrežnina                          71.229,88 EUR, 
- 71300073 Prihodki od dobave vode –omrežnina- 

Medobčinski projekt vodooskrbe Smolnik,Ruta, 

Fala in Činžat                                                                                 3.132,19 EUR, 
- 71300074 Prihodki od dobave vode – omrežnina- 

Medobč.projekt vodooskrbe-II.faza-Lovrenc na Pohorju                1.002,42 EUR, 
- 71300081 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-omrežnina        74.961,89 EUR, 

 
- Povratna sredstva državnega proračuna na podlagi 

21., 23 . čl. ZFO-1 za financiranje občinskih investicij                 111.556,00 EUR             

                    

                   Tuji viri in povratna sredstva iz državnega prorač.skupaj:                  432.882,66 EUR 

 

Sredstva potrebna za financiranje investicijskih odhodkov v letu 2018 so znašala 774.944,61 EUR, zmanjšana 
za tuje vire financiranja in povratna sredstva iz državnega proračuna, znašajo:  342.061,95 EUR, torej so bile 
vplačane kupnine in najemnine v celoti namensko porabljene za financiranje investicijskih odhodkov (skupna 
vrednost kupnin in najemnin: 60.813,44 EUR). 

     

 
2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev v prihod nje leto: 

 
 

2.1 Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:  

                        
 Zbrana sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pripadajo občini, na 
katere teritoriju se vrši odlaganje odpadkov. 

 

2.2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode: 

 

- vplačane akontacije okoljske dajatve  na vplačilni račun:                                          29.730,07 EUR 

                                                              

- poraba sredstev okoljske dajatve za odplačilo obrokov  
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  namenskega  kredita za izgr.kanaliz. sist. po kred.pogodbi: 221029-3/2004              7.123,36 EUR 

- poraba sredstev okoljske dajatve za odplačilo obrokov  

  namenskega  kredita za izgr.kanaliz. sist. po kred.pogodbi: 221032-24/2005          32.099,44 EUR 
  
Za leto 2018 so bile vplačane akontacije okoljske dajatve Občini Lovrenc na Pohorju v znesku: 29.730,07 EUR, 
ki so na podlagi 7. člena ZFO – 1 namenski prihodek občine, katerega namenska poraba je prav tako določena v 
navedenem členu zakona. Občina Lovrenc na Pohorju je v višini 39.222,80 EUR odplačala glavnice kreditov, 
najetih za izgradnjo kanalizacijskega sistema. 

 

Vplačana okoljska dajatev za obremenjevanje vode je bila namensko porabljena in se ne prenaša v prihodnje 
leto. 

 

           2.3. Sredstva požarne takse: 

          - prenos sredstev iz preteklega leta – požarna taksa za nov. 2017:      528,00 EUR 

          - prejeta nakazila v letu 2018 (za obdobje jan.- dec.2018)                  7.148,00 EUR 

          - nakazila požarne takse PGD Lovrenc na Pohorju:                         -  7.676,00 EUR 

 
Sredstva požarne takse, ki se prenesejo v prihodnje  leto:                             0,00EUR 
Vsa sredstva požarne takse za leto 2018 in prenos sredstev iz leta 2017 je občina nakazala v letu 2018 PGD 
Lovrenc na Pohorju. 

 

                                

2.4. Sredstva najemnin stanovanj:  

 

- prenos sredstev iz preteklega leta:                                                              89.200,83 EUR 

- odplačila glavnic stanov.kreditov v letu 2018:                                        -         666,46 EUR 

- sredstva najemnin stanovanj                                                                       35.939,44 EUR 

- poraba sredstev za stanovanjsko dejavnost                                          -    59.458,81 EUR                                                           
-  odplačila obresti od stanov.kreditov v letu 2018:                                  -         134,67 EUR 

   Sredstva, ki niso bila porabljena na stanovanjskem področju:                   64.880,33 EUR       

  

Ker je v 2. odstavku 80. čl. Zakona o javnih financah  določilo, da se kupnina, najemnina in odškodnina za 
državno oziroma občinsko stvarno premoženje,  uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 
premoženja države oziroma občine in ker v Odloku o proračunu občine za leto 2018 nimamo natančneje 
določeno porabo navedene najemnine (da bi morali porabiti najemnine stanovanj izključno za investicijska 
vlaganja na stanovanjskem področju), prav tako navedenega določila ni bilo v občinskih odlokih o proračunih za 
pretekla leta, so najemnine stanovanj bile v okviru integralnega proračuna porabljene za nakup in vzdrževanje 
stvarnega premoženja občine. Iz navedenega razloga se neporabljena sredstva najemnin stanovanj namensko 
ne prenašajo v prihodnje leto. V zgornji tabeli je izdelan le prikaz sredstev najemnin stanovanj, ki ni bil porabljen 
na področju spodbujanja stanovanjske gradnje (1605).  

 

             

2.5 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest:    

      - prenos pristojbin iz preteklega leta:                                                               0,00 EUR 

      - zbrana sredstva  pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest                    25.394,31 EUR 

      - nakazila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano                    8.314,97 EUR  

         Skupaj:                                                                                                  33.709,28 EUR     

      -  porabljena sredstva za izvajanje vzdrževalnih del  

          na gozdnih cestah, za leto 2018 znašajo:                                        -  28.769,37 EUR  

      - porabljena sredstva za izvajanje zimske službe na gozdnih cestah     - 4.939,91 EUR          

       

          Sredstva pristojbin, ki se prenesejo v prihodnje leto:                                  0,00 EUR       
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2.6. Sredstva donacij: 

 

V letu 2018 je občina prejela donacije pravnih in fizičnih oseb, ki jih je namensko porabila, in sicer: 
- donacije pravnih oseb za prireditve v času prazničnih dni                       3.170,00 EUR, 

(namenska poraba – na proračunski postavki 414051 turistične prireditve, kjer je evidentirana poraba 
sredstev za izvedbo prireditev v času prazničnih dni). 

 
- donacije fizičnih oseb za sofinanciranje izdaje 

knjige Slovarček osirotelih besed in ostalih brošur                                        50,00 EUR, 

     (namenska poraba – na proračunski postavki 414051  

      Prireditve). 

 
- prejete donacije pravnih oseb za fitnes                                                           0,00 EUR, 
- za dobrodelne namene                                                                                200,00 EUR 

(namenska poraba na proračunski postavki 420400 sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev, 
organizacij) 

    Sredstva donacij, ki se prenesejo v prihodnje leto:                                            0,00 EUR.   

 
      

2.7. Sponzorska sredstva: 

 
- za prireditve v času Jezernikovih dni                                                              700,00 EUR  

Realizirana poraba sredstev na proračunski postavki 414051 turistične prireditve, kjer je evidentirana poraba 
sredstev za izvedbo prireditev v času prazničnih dni. 

 

     Sponzorska sredstva, ki se prenesejo v prihodnje leto:                                      0,00 EUR 

 
2.8. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo:                                               

je namenski prihodek občine (konto 7103060), ki je bil v tekočem letu v celoti namensko porabljen (proračunska 
postavka 415601 Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednost-poraba koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, v znesku 954,27 EUR) . 

 

         2.9. Koncesijska dajatev – 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les 

                iz koncesijskih gozdov in letno nadomestilo od prodaje lesa iz gozdov  

                v lasti RS 

 

    - prenos sredstev iz leta 2017 za invest.vlaganja v gozdne ceste            0,00  EUR 

 

               - nakazana sredstva v letu 2018:    

- prejeto nakazilo na podlagi 35. čl. Zakona o gospodarjenju 

  z gozdovi v lasti RS, od Ministrstva RS za kmetijstvo, 

  gozdarstvo in prehrano za leto 2017 (7400049):                            48.518,64 EUR  

  Skupaj namenska sredstva:                                                           48.518,64 EUR 

        

Poraba namenskih sredstev je določena  v 35. členu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS za gradnjo in 
vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.  Občina Lovrenc na Pohorju je v letu 2018 vsa prejeta sredstva 
namensko porabila na gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture (poraba sredstev znotraj programa 
1302 Cestni promet in infrastruktura). 

Prenos sredstev letnega nadomestila od prodaje lesa iz gozdov v lasti RS v   prihodnje leto:       0,00 EUR .                                                                                                                             
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2.10. Namenski prenos sredstev unovčene bančne garancije: 

             2.10.1. Sredstva unovčene bančne garancije za odpravo napak na VŠD: 

 
- v letu 2015 je občina unovčila bančno garancijo za odpravo napak na večnamenski športni 

dvorani , v znesku:                                                            156.658,33 EUR  
- poraba sredstev v letu 2015:                                         -   96.110,62  EUR 
- poraba sredstev v letih 2016 in 2017:                                         0,00 EUR  
- poraba sredstev v letu 2018                                               48.170,53 EUR   

                    Prenos sredstev v prihodnje leto:                                         12.377,18 EUR 
 

2.10.2. Sredstva unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi – Knjižnica 
Lovrenc na Pohorju, v letu 2018:                                             22.669,81 EUR 

    - poraba sredstev v letu 2018:                                                                    0,00 EUR 
      Prenos sredstev v prihodnje leto:                                              22.669,81 EUR. 
 
2.11. Prejeta sredstva Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje, iz 

proračunske rezerve RS – delni prenos v leto 2018 : 
- neporabljeni del prejetih sredstev za odpravo posledic neurja 09/2014;  

     za plaz Jodlov klanec  (p.p.413111)         5.755,04 EUR, 

 
- Namenska poraba sredstev rezerv RS v letu 2017: 

- za odpravo posledic neurja 09/2014: 
- prorač.p. 413111 sanac.plazu Jodlov klanec    -         0,00 EUR, 

(sredstva bodo izvajalcu nakazana ob izpolnitvi 

 pogodbenega pogoja predložitve garancije za 

 odpravo napak v garancijski dobi) 

Prenos sredstev v leto 2019 za pla čilo opravljenih del  
Sanacije plazu Jodlov klanec (p.p. 413111):                         5.755,04 EUR.  
 
 

2.12. Prejeta sredstva iz javnega jamstvenega, preživninskega  

         in invalidskega sklada RS – za preseganje kvote invalidov 
- prejeta sredstva v letu 2013                                                     3.918,40 EUR, 
- prejeta sredstva v letu 2014                                                     4.566,15 EUR, 
- namenska poraba v tekočem letu                                                   0,00 EUR 

                    Prenos sredstev v prihodnje leto:                                                8.484,55 EUR     
 
                                         

     

Vsa zbrana in neporabljena namenska sredstva, naved ena v to čki 2 (2.10+2.11+2.12) znašajo: 49.286,58 
EUR in se prenesejo v prora čun prihodnjega leta, za namene, za katere so bila v plačana oziroma 
načrtovana.   
 
 

4.7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Občina se zaveda odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema poslovodenja, finančnega in 
vsebinskega nadzora in širšega sistema notranjih kontrol, ker se želi doseči čim višjo stopnjo gospodarnosti in 
učinkovitosti porabe javnofinančnih sredstev. Hkrati pa je pri tem nujno upoštevati realno stanje, zlasti kadrovske 
zmožnosti za opravljanje te funkcije. 
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V nadaljevanju je povzetek ocene notranjega nadzora javnih financ, ki je bila podana ob predložitvi letnega 
poročila za leto 2018 na AJPES (celotna izjava je priložena na obrazcu Izjava o oc eni notranjega nadzora 
javnih financ). 
 

- Vzpostavitev primernega kontrolnega okolja: 

• primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja. 

 

- Upravljanje s tveganji 

• indikatorji za merjenje doseganja ciljev so opredeljeni na posameznih področjih  poslovanja, 

• tveganja, da se cilji ne bodo uresničili so opredeljena na posameznih področjih poslovanja. 

 

- Obvladovanje tveganj 

• na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, je opredeljen na posameznih področjih poslovanja. 

 

- Sistem informiranja in komuniciranja 

• ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na celotnem poslovanju. 

 

- Sistem nadziranja, ki vklju čuje tudi primerno (pogodbeno) notranje revizijsko s lužbo 

• ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi pogodbeno notranje revizijsko službo je vzpostavljen 
na posameznih področjih poslovanja. 

 

 
 
4.8. NEPORAVNANE OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 

 
Na podlagi določil 46. člena Zakona o javnih financah neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti 
iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.  
 
Občina Lovrenc na Pohorju je vse odprte neporavnane obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2017 vključila v 
proračun in kasneje rebalans proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018.  
 
 
 
 

5. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OB ČINE LOVRENC NA POHORJU 
V LETU 2018 

 

1. Pravna podlaga:  

15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) v povezavi z 2. 

odstavkom 96. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 11/18 in 79/18) določa, da župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem občine skupaj z zaključnim računom proračuna. 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 je bil potrjen na 22.  

redni seji OS, dne 22.2.2018.           

2. Realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2018 
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2. 1. Realizacija prodaje nepremičnega premoženja -  zemljišč v lasti Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2018 

V letu 2018 je Občina Lovrenc na Pohorju prodala nepremično stvarno premoženje v skupni vrednosti  
12.433,58  EUR brez ddv. 

Sklenjeni so bili naslednji pravni posli: 

Zap. 

št. 

Parc. št. k.o. Površina 

v m2 

Metoda 

razpolaganja 

Pogodbena 

vrednost v € 

Vrsta pr. posla 

1 660/19 669 - 

Lovrenc 

na 

Pohorju 

149 Neposredna 

pogodba 

1.099,18 EUR 

(brez DDV) 

oz. 1.341,00 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 

0391-0003/2018 z dne 

21.12.2018 

 

2 1114/14 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

51 Neposredna 
pogodba 

376,23 EUR 

(brez DDV) 

oz. 459,00 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 

0391-0003/2018 z dne 

21.12.2018 

 

3 485/19 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

122 Neposredna 
pogodba 

900,00 EUR 

(brez DDV) 

oz. 1.098,00 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018/62 z dne 

09.11.2018 

 

 

4 485/26 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

812 Neposredna 
pogodba 

5.990,17 EUR 

(brez DDV) 

oz. 7.308,00 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018/62 z dne 

09.11.2018 

 

5 601/18 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

82 Neposredna 
pogodba 

1.476,00 EUR 

(brez DDV) 

oz. 1.800,72 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018-60 z dne 

19.10.2018 

 

6 1111/6 

 

669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

33 Neposredna 
pogodba 

594,00 EUR 

(brez DDV) 

oz. 724,68 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018-60 z dne 

19.10.2018 

 

7 1138/9 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

63 Neposredna 
pogodba 

567,00 EUR 

(brez DDV) 

oz. 691,74 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018-58 z dne 

15.10.2018 

 

8 1138/7 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

47 Neposredna 
pogodba 

423,00 EUR 

(brez DDV) 

oz. 516,06 

EUR (z DDV) 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018-58 z dne 

15.10.2018 

 

9 1138/10 669 - 
Lovrenc 
na 
Pohorju 

112 Neposredna 
pogodba 

1.008,00 EUR 

(brez DDV) 

oz. 1.229,76 

EUR (z ddv 

Prodajna pogodba št. 359-

0001/2018-58 z dne 

15.10.2018      
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2. 2. Realizacija nakupa nepremičnega premoženja – zemljišč za leto 2018 

V letu 2018 je Občina Lovrenc na Pohorju na podlagi neposredne pogodbe kupila naslednja zemljišča v 

skupni vrednosti   4.929,00 EUR brez ddv : 

Zap. 

št. 

Parc. 

št. 

k.o. Površina 

v m2 

Metoda 

razpolaganja 

Pogodbena  

vrednost v € 

(brez DDV) 

Vrsta pr. posla 

1 307/1 668 - 

Rdeči 

breg 

1.273 Neposredna 

pogodba 

3.819,00 Prodajna pogodba / 

Pogodba za dosego jav. 

koristi št. 359-0001/2017-

94, z dne 24.11.2017 

2 306/3 668 - 

Rdeči 

breg 

370 Neposredna 

pogodba 

1.110,00 Prodajna pogodba št. 359-

0001/2017-94, z dne 

24.11.2017 

2. 3. Realizacija letnega načrta vzpostavitve / ukinitve javnega dobra na nepremičnem premoženju 
v lasti Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 

 

A) V letu 2018 je Občina Lovrenc na Pohorju vzpostavila javno dobro z ugotovitveno odločbo Občinske 

uprave Lovrenc na Pohorju št. 0324-0001/2018-28, z dne 5.4.2018,   na naslednjih nepremičninah: 

929/18, 651/9, 816/9, 816/16, 815/16, 817/20, 843/3, vse k.o. Lovrenc/Pohorju in 409/2, 396/15, 

396/13, 397/5, 396/26, 396/25, 396/21, vse k.o. Recenjak. 

.Zap.št. cesta parcela k.o. lastnik Površina 

v m2 

opomba 

1 JP Gaj  929/18 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

71 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

2 JP Srparska 

pot IV 

651/9 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

74 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

3 JP Pod 

Bregom 

816/9 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

64 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

4 JP Pod 

Bregom 

816/16 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

343 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

5 JP Pod 

Bregom 

815/16 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

16 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

6 JP Pod 

Bregom 

817/20 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

243 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

7 JP Pod 

Bregom 

848/3 Lovrenc 

na P. 

Občina Lovrenc 

na P. 

416 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

8 LC Slepnica – 

Hojnik 

kapela 

409/2 Recenjak Občina Lovrenc 

na Pohorju 

838 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

9 LC Slepnica – 

Hojnik 

kapela 

396/15 Recenjak Občina Lovrenc 

na Pohorju 

37 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

10 LC Slepnica – 

Hojnik 

kapela 

396/13 Recenjak Občina Lovrenc 

na Pohorju 

877 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

11 LC Slepnica – 

Hojnik 

kapela  

397/5 Recenjak Občina Lovrenc 

na Pohorju 

50 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

12 LC Slepnica – 

Hojnik 

396/26 Recenjak Občina Lovrenc 

na Pohorju 

500 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 
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kapela 

13 LC Slepnica – 

Hojnik 

kapela 

396/25 Recenjak  Občina Lovrenc 

na Pohorju 

62 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

14 LC Slepnica – 

Hojnik 

kapela 

396/21 Recenjak  Občina Lovrenc 

na Pohorju 

49 m2 Parcela predstavlja del 

ceste 

 

B) V letu 2018 je Občina Lovrenc na Pohorju izvzela iz javnega dobra z ugotovitveno odločbo Občinske 

uprave Lovrenc na Pohorju št. 0324-0001/2018-29, z dne 27.3.2018, naslednje nepremičnine, in sicer: 

1121/1, 1138/10, 660/19 vse k.o. Lovrenc na Pohorju. 

Zap. št. parcela k.o. Površina v m2 

1 1121/1 Lovrenc na 

Pohorju 

70 m2 

2 1138/10 Lovrenc na 

Pohorju 

112 m2 

3 660/19 Lovrenc na 

Pohorju 

149 m2 

 

2. 4. Realizacija letnega načrta ustanovitve / ukinitve služnosti na nepremičnem premoženju v 
lasti Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 

V letu 2018 je Občina Lovrenc na Pohorju  odplačno ustanovila naslednjo služnost: 

Zap.št. Parc. št. k.o. Vrednost v € 

 

Pogodba 

1 566/1 Recenjak 390,00 € brez ddv 

475,80 € z ddv 

 

Pogodba o ustanovitvi služnostne 

pravice št. 359-0001/2018-07, z dne 

18.1.2018  
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6. ZAKLJU ČEK 

 
Občina Lovrenc na Pohorju je pri izvrševanju proračuna v letu 2018 realizirala prihodke v obsegu 97,6 % 
načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 86,3 % veljavnega 
proračuna.  Občina je načrtovala proračunski primanjkljaj v višini 635.191,00 EUR. Zaradi nižjih odhodkov od 
načrtovanih, je realiziran proračunski primanjkljaj  oziroma zmanjšanje sredstev na računih, v znesku 177.733,64 
EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 znaša 457.452,91  EUR.  

 

Iz podatkov bilance stanja občine na dan 31. 12. 2018 je razvidno, da se je splošni sklad (skupina kontov 90) v 
primerjavi z 31. 12. 2017 zmanjšal za 46.238 EUR. Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je 
povečala za 56.478,00 EUR. To kaže na minimalni porast vrednosti občinskega premoženja, ki je v primerjavi s 
preteklim letom v manjšem deležu financiran z lastnimi sredstvi (v letu 2018 je občina najela dolgoročni kredit – 
povratna sredstva, pri državnem proračunu). Vrednost aktive in pasive bilance stanja po stanju na dan 31. 12. 
2018 znaša 19.220.809 EUR; kar 92,71 % virov predstavlja splošni sklad občine, ki znaša 17.818.821 EUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Lovrenc na Pohorju, 29. 3. 2019                                                                         ŽUPAN 
                                                                                                           OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
                                                                                                                  Marko RAKOVNIK, prof. 
 
 



3.1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.351.671,003.351.671,003.118.049,59 97,63.271.533,47 97,6

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.967.435,002.967.435,002.813.001,76 98,92.934.300,93 98,9

70 DAVČNI PRIHODKI 2.244.623,002.244.623,002.167.975,37 100,52.256.317,74 100,5

700 Davki na dohodek in dobiček 2.025.362,002.025.362,001.949.120,00 100,02.025.362,00 100,0

7000 Dohodnina 2.025.362,002.025.362,001.949.120,00 100,02.025.362,00 100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 2.025.362,002.025.362,001.949.120,00 100,02.025.362,00 100,0

703 Davki na premoženje 167.721,00167.721,00167.610,66 104,0174.490,18 104,0

7030 Davki na nepremičnine 150.005,00150.005,00150.747,22 88,2132.369,36 88,2

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 3.000,003.000,004.899,51 143,94.317,48 143,9

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00500,00846,74 77,9389,67 77,9

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 5,005,006,58 381,619,08 381,6

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 61.000,0061.000,0054.653,39 97,759.604,45 97,7

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 84.000,0084.000,0088.015,07 79,166.455,49 79,1

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,001.500,002.325,93 105,61.583,19 105,6

7031 Davki na premičnine 201,00201,0026,27 96,9194,83 96,9

703100 Davek na vodna plovila 200,00200,0026,27 97,2194,40 97,2

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,001,000,00 43,00,43 43,0

7032 Davki na dediščine in darila 1.015,001.015,00313,09 ---25.644,80 ---

703200 Davek na dediščine in darila 1.000,001.000,00301,76 ---25.644,80 ---

703201 ***Zamudne obresti davkov občanov 15,0015,0011,33 0,00,00 0,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 16.500,0016.500,0016.524,08 98,716.281,19 98,7

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.500,001.500,000,00 126,71.900,00 126,7

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 15.000,0015.000,0016.523,09 95,914.381,19 95,9

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,000,000,99 ---0,00 ---
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

704 Domači davki na blago in storitve 51.540,0051.540,0051.244,71 109,656.465,56 109,6

7044 Davki na posebne storitve 605,00605,00609,93 124,1750,52 124,1

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 600,00600,00609,82 125,1750,52 125,1

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 5,005,000,11 0,00,00 0,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 50.935,0050.935,0050.634,78 109,455.715,04 109,4

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 29.835,0029.835,0030.532,22 99,729.730,07 99,7

704704 Turistična taksa 500,00500,00513,02 114,4572,10 114,4

704706 Občinske takse od pravnih oseb 100,00100,0031,68 18,618,56 18,6

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 20.500,0020.500,0019.557,86 123,925.394,31 123,9

71 NEDAVČNI PRIHODKI 722.812,00722.812,00645.026,39 93,8677.983,19 93,8

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 369.621,00369.621,00382.042,12 99,9369.354,09 99,9

7102 Prihodki od obresti 0,000,004,39 ---0,00 ---

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 0,000,004,39 ---0,00 ---

7103 Prihodki od premoženja 369.621,00369.621,00382.037,73 99,9369.354,09 99,9

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 4.400,004.400,003.971,32 109,84.829,72 109,8

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 36.706,0036.706,0030.619,38 97,935.939,44 97,9

7103041 Prihodki od najemnin parkirnih mest 2.576,002.576,002.674,69 92,82.389,83 92,8

7103042 Prihodki od uporabnin prostorov Prireditvenega centra 2.000,002.000,001.415,68 112,32.245,86 112,3

7103043 Prihodki od uporabnin dvorane Kulturnega doma Lovrenc na Pohorju 1.200,001.200,001.105,84 99,01.187,42 99,0

7103045 Prihodki od najemnine Zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 3.065,003.065,003.064,32 100,03.064,32 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 2.144,002.144,002.249,78 95,82.053,77 95,8

7103060 Prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 940,00940,00938,31 101,5954,27 101,5

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 ---

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 315.000,00315.000,00302.646,78 100,0315.099,46 100,0

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) 390,00390,00120,75 100,0390,00 100,0

711 Takse in pristojbine 2.000,002.000,002.068,68 96,71.934,26 96,7

7111 Upravne takse in pristojbine 2.000,002.000,002.068,68 96,71.934,26 96,7

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 2.000,002.000,002.068,68 96,71.934,26 96,7

712 Globe in druge denarne kazni 2.120,002.120,002.962,21 149,73.173,34 149,7

7120 Globe in druge denarne kazni 2.120,002.120,002.962,21 149,73.173,34 149,7

712001 Globe za prekrške 120,00120,0040,00 33,340,00 33,3

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.000,002.000,002.922,21 156,73.133,34 156,7

Stran 2 od 14
170



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 246.614,00246.614,00235.103,88 100,0246.652,03 100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 246.614,00246.614,00235.103,88 100,0246.652,03 100,0

7130000 Prihodki od vodarine 55.380,0055.380,0053.423,41 98,454.506,02 98,4

71300003 Prihodki od vodarine Medobčinski projekt-Činžat, Ruta 1.567,001.567,001.146,16 100,11.569,18 100,1

71300004 Prih.od dobave vode-vodarina-Medobč.proj.vodoosk.-II. faza Lovrenc na Pohorju 522,00522,00304,80 104,9547,70 104,9

71300008 Prih.od vodarine - zakon.zamud.obr. 250,00250,00151,74 99,4248,40 99,4

7130001 Prihodki od pokopaliških storitev 15.500,0015.500,0014.991,12 98,215.223,57 98,2

71300018 Prih. od pokopal.storit.-zakon.zamud.obr. 30,0030,0028,98 31,09,30 31,0

7130006 Prihodki od vzdrževalnine števcev-števnina 20,0020,0014,00 65,413,08 65,4

7130007 Prih.od dobave vode - omrežnina 70.700,0070.700,0066.971,28 100,871.229,88 100,8

71300073 Prih.od dobave vode-omrežnina-Medobč.proj.vodoosk.Smolnik,Fala, Ruta,Činžat 3.700,003.700,003.150,74 84,73.132,19 84,7

71300074 Prih.od dob.vode-omrežnina-Medobč.proj.vodoosk.-II.faza Lovrenc na Pohorju 1.200,001.200,00486,28 83,51.002,42 83,5

71300080 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-cena storitve 23.000,0023.000,0021.928,98 98,222.590,67 98,2

71300081 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-omrežnina 72.985,0072.985,0070.689,19 102,774.961,89 102,7

71300088 Prih. Od odvaj.odpad.voda-zakon.zamud.obr. 10,0010,007,36 0,00,00 0,0

7130009 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev 350,00350,00442,62 89,4312,82 89,4

71300094 Prihodki od sponzorstva - Jezernikovi dnevi 700,00700,00400,00 100,0700,00 100,0

71300095 Prihodki od sponzorstva 0,000,00300,00 ---0,00 ---

7130991 Drugi prih.od prodaje-prod.spomin.jezernik.majic 700,00700,00667,22 86,4604,91 86,4

714 Drugi nedavčni prihodki 102.457,00102.457,0022.849,50 55,556.869,47 55,5

7141 Drugi nedavčni prihodki 102.457,00102.457,0022.849,50 55,556.869,47 55,5

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 10.000,0010.000,004.778,25 104,710.471,60 104,7

7141050 Prih.od komunal.prisp.- priklj.na vodovod.omr.izgrajeno z medobčinskim projektom Smol.,Fala,Ruta,Činžat 500,00500,00311,12 0,00,00 0,0

7141053 Prih.od kom.prisp.-Medobčinski projekt vodooskrbe-II. faza Lovrenc na Pohorju 1.000,001.000,001.330,00 68,6686,00 68,6

7141062 Prisp.in doplačila občanov za družinskega pomočnika 0,000,001.746,66 ---0,00 ---

7141063 Prisp. In doplač.občanov za druž.pom.-nak. ZPIZ 13.799,0013.799,0012.065,23 104,214.382,70 104,2

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 100,00100,00252,09 0,00,00 0,0

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 117,00117,002.518,68 99,3116,15 99,3

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 210,00210,00250,00 208,0436,88 208,0

7141993 Drugi izredni nedavč.prihodki - vračila preveč izkazanih odhodkov preteklih let 1.100,001.100,001.138,35 98,11.078,79 98,1

71419990 Drugi izred..nedavč.prih. - unovčitev bančne garancije,gar.za odpr.napak v gar.času 67.398,0067.398,000,00 33,622.669,81 33,6

71419991 Drugi izr.ned.pr.-pren.debetnega prom.konta 706099 0,000,00-1.559,58 ----1.205,63 ---

71419993 Drugi izred.ned.pr.-ref.nadom.plače sodišča 0,000,0018,70 ---0,00 ---

71419997 Drugi izred.nedavč.prih.-SiDG - sofinanc.sanacije mostu na občinski cesti 8.233,008.233,000,00 100,08.233,17 100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.000,0040.000,003.955,66 18,87.513,08 18,8

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 40.000,0040.000,003.955,66 18,87.513,08 18,8

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 40.000,0040.000,003.955,66 18,87.513,08 18,8

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 40.000,0040.000,003.955,66 18,87.513,08 18,8

73 PREJETE DONACIJE 7.720,007.720,008.829,49 44,33.420,00 44,3

730 Prejete donacije iz domačih virov 7.720,007.720,008.829,49 44,33.420,00 44,3

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7.670,007.670,008.403,49 43,93.370,00 43,9

7300000 Prejete donacije pravnih oseb- za praznične dni,prireditve 2.670,002.670,001.500,00 118,73.170,00 118,7

7300001 Prejete donacije pravnih oseb - za fitnes 5.000,005.000,006.203,49 0,00,00 0,0

73000012 Prejete donacije pravnih oseb - za nakup oblek pihalne godbe PGD Lovrenc na Pohorju 0,000,00700,00 ---0,00 ---

73000013 Prejete donacije pravnih oseb - za dobrodelne namene 0,000,000,00 ---200,00 ---

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 50,0050,00426,00 100,050,00 100,0

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 50,0050,0070,00 100,050,00 100,0

7301002 Prej.donac.od fizič.oseb-za praznične dni, prireditve 0,000,00356,00 ---0,00 ---

74 TRANSFERNI PRIHODKI 336.516,00336.516,00292.262,68 97,0326.299,46 97,0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 300.539,00300.539,00292.192,28 103,6311.458,46 103,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 300.539,00300.539,00292.192,28 103,6311.458,46 103,6

7400001 Prejeta sred.iz naslova finančne izravnave - tekoče leto 0,000,0039.543,00 ---0,00 ---

7400011 Prejeta sred.iz držav.prorač.-sof.invest.v obč.infrastr.-21.,23. čl.ZFO-1 111.556,00111.556,0072.196,35 100,0111.556,00 100,0

7400013 Prejeta sredstva požarne takse 7.100,007.100,007.507,00 100,77.148,00 100,7

7400041 Prejeta sred.iz držav.prorač.-MKGP- za gozdne ceste 8.324,008.324,008.323,43 99,98.314,97 99,9

7400044 Rep.zavod za zaposlovanje- refundacija sred. za programe javnih del 86.936,0086.936,00102.733,15 109,094.765,48 109,0

74000443 Rep.zavod za zaposlov.- sof.preizkus na delovnem mestu 0,000,0088,00 ---0,00 ---

74000444 Rep.zavod za zaposl.-sof.usposabljanje na delovnem mestu 0,000,0017,60 ---0,00 ---

74000474 Trans.prih.Min za obr.-ref.str.vnosa zahtevkov za vnos škode 80,0080,000,00 100,080,00 100,0

7400049 Prih.-MKGP-letno nadom.v višini 5%prih.od prod.lesa iz drž.gozdov 48.519,0048.519,0023.947,95 100,048.518,64 100,0

74000492 Prih.-sofin.SVLR Medobč.inšektorat 2.803,002.803,003.123,50 100,02.803,00 100,0

74000493 Prej.sred.držav.prorač.-sof.družinskega pomočnika 44 čl. ZFO 1 33.921,0033.921,0033.511,12 100,033.920,66 100,0

74000495 Prih.sofin.subvenc.tržnih najemnin 1.300,001.300,001.201,18 334,84.351,71 334,8
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih 
držav

35.977,0035.977,0070,40 41,314.841,00 41,3

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 
in ribiške politike

35.977,0035.977,000,00 41,314.841,00 41,3

7411010 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.pr.EU za izvaj.skupne kmet in rib.pol.(EKSRP)za obd.2014-2020-Plezalna stena 14.841,0014.841,000,00 100,014.841,00 100,0

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 5.734,005.734,000,00 0,00,00 0,0

7411012 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.pr.EU za izvaj.skupne kmet.in rib.pol.(EKSRP)za obd.2014-2020-Premični oder 15.402,0015.402,000,00 0,00,00 0,0

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,000,0070,40 ---0,00 ---

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 ---
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.911.610,003.911.610,002.969.702,73 86,33.374.130,25 86,3
40 TEKOČI ODHODKI 1.491.834,001.498.580,001.059.061,56 87,31.302.301,50 86,9

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 413.078,00414.268,00383.644,19 93,1384.388,03 92,8

4000 Plače in dodatki 350.785,00352.281,00331.053,76 95,0333.097,55 94,6

400000 Osnovne plače 330.175,00331.585,00313.784,55 96,9319.858,17 96,5

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 19.826,0019.912,0016.084,40 66,413.162,42 66,1

400004 Drugi dodatki 784,00784,001.184,81 9,876,96 9,8

4001 Regres za letni dopust 23.604,0024.451,0017.788,90 81,419.205,11 78,6

400100 Regres za letni dopust 23.604,0024.451,0017.788,90 81,419.205,11 78,6

4002 Povračila in nadomestila 30.188,0030.520,0023.329,20 79,824.077,56 78,9

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 21.502,0021.920,0017.228,29 77,616.684,40 76,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8.686,008.600,006.100,91 85,17.393,16 86,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.187,003.316,000,00 100,05.184,80 156,4

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.187,003.316,000,00 100,05.184,80 156,4

4004 Sredstva za nadurno delo 3.314,003.700,001.742,92 85,22.823,01 76,3

400400 Sredstva za nadurno delo 3.314,003.700,001.742,92 85,22.823,01 76,3

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,009.729,41 ---0,00 ---

400901 Odpravnine 0,000,009.729,41 ---0,00 ---

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 67.571,0066.381,0059.915,84 94,163.547,96 95,7

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 34.382,0033.535,0031.952,15 94,532.473,39 96,8

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 34.382,0033.535,0031.952,15 94,532.473,39 96,8

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 27.130,0027.135,0025.031,14 93,825.445,99 93,8

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 25.100,0025.138,0023.181,68 94,023.588,05 93,8

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.030,001.997,001.849,46 91,51.857,94 93,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 391,00391,00270,39 83,0324,35 83,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 391,00391,00270,39 83,0324,35 83,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 388,00383,00343,95 90,4350,70 91,6

401300 Prispevek za starševsko varstvo 388,00383,00343,95 90,4350,70 91,6

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.280,004.937,002.318,21 93,84.953,53 100,3

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.280,004.937,002.318,21 93,84.953,53 100,3
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402 Izdatki za blago in storitve 957.350,00955.197,00574.539,32 84,2805.645,92 84,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 285.766,00293.945,00167.392,63 72,5207.162,46 70,5

402000 Pisarniški material in storitve 9.590,009.359,007.037,59 95,39.139,93 97,7

402001Čistilni material in storitve 34.268,0033.470,0029.779,22 99,233.992,49 101,6

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.300,003.300,001.955,66 87,92.901,54 87,9

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.700,004.700,003.899,07 94,14.421,94 94,1

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 11.380,0011.380,005.265,20 60,86.913,16 60,8

402007 Računalniške storitve 27.770,0027.770,0025.492,16 98,127.240,61 98,1

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.525,001.500,001.220,00 94,11.434,72 95,7

402009 Izdatki za reprezentanco 5.500,005.500,004.370,20 78,54.315,88 78,5

402099 Drugi splošni material in storitve 175.049,00184.282,0082.598,85 62,1108.708,71 59,0

4020993 Drugi splošni mat. in storit.- Energetsko upravljanje 3.800,003.800,003.774,68 96,83.677,08 96,8

4020994 Drugi sploš.mat.in storitve-notranja pravila 2.000,002.000,002.000,00 0,00,00 0,0

4020995 Drugi spološ.material in storitve- varstvo osebnih podatkov 6.884,006.884,000,00 64,24.416,40 64,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100.017,0099.681,0083.204,50 85,585.470,35 85,7

402200 Električna energija 54.871,0054.645,0042.197,78 88,548.533,43 88,8

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 14.823,0015.095,0013.488,48 79,311.760,89 77,9

402203 Voda in komunalne storitve 4.221,004.157,004.197,64 83,03.503,55 84,3

402204 Odvoz smeti 8.408,008.441,007.101,41 57,94.865,63 57,6

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 7.194,006.843,007.127,28 96,56.943,23 101,5

402206 Poštnina in kurirske storitve 10.500,0010.500,009.091,91 93,99.863,62 93,9

4023 Prevozni stroški in storitve 7.160,007.160,008.355,55 63,54.548,79 63,5

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.700,003.700,002.525,08 76,72.837,04 76,7

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.234,001.234,004.515,07 34,0419,95 34,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 210,00210,00177,98 84,1176,66 84,1

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.016,002.016,001.137,42 55,31.115,14 55,3

4024 Izdatki za službena potovanja 7.200,006.050,004.111,93 75,95.463,48 90,3

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 520,00420,0081,12 47,8248,35 59,1

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,00200,000,00 0,00,00 0,0

402402 Stroški prevoza v državi 5.950,004.800,003.948,91 84,85.047,73 105,2

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 100,00100,000,00 0,00,00 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 200,00200,000,00 39,579,00 39,5

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 330,00330,0081,90 26,888,40 26,8

4025 Tekoče vzdrževanje 456.168,00450.661,00241.629,79 92,4421.370,59 93,5

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.500,005.939,001.824,69 0,00,00 0,0

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 24.758,0024.758,006.329,29 90,322.348,23 90,3

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 392.480,00386.534,00198.471,67 95,2373.755,82 96,7

402504 Zavarovalne premije za objekte 5.800,005.800,005.339,40 100,05.797,57 100,0
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100,00100,006,50 20,520,52 20,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.500,004.500,004.508,22 78,33.524,30 78,3

402512 Zavarovalne premije za opremo 570,00570,00570,00 92,4526,42 92,4

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 4.500,004.500,003.997,37 82,73.721,79 82,7

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 17.960,0017.960,0020.582,65 65,011.675,94 65,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.610,002.500,002.304,82 82,32.148,25 85,9

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 2.610,002.500,002.304,82 82,32.148,25 85,9

4029 Drugi operativni odhodki 98.429,0095.200,0067.540,10 80,879.482,00 83,5

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 8.550,007.500,005.313,60 100,08.547,02 114,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 37.133,0034.200,0016.771,07 90,533.586,25 98,2

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.700,002.700,00787,62 79,42.144,84 79,4

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 16.900,0016.900,0028.933,09 56,49.534,03 56,4

402922Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.500,001.500,001.369,71 61,6923,54 61,6

402931 Plačila bančnih storitev 600,00600,00431,49 72,0432,20 72,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.175,002.250,00220,56 18,8220,56 9,8

402999 Drugi operativni odhodki 29.433,0029.112,0013.548,98 80,623.735,80 81,5

4029999 Str.nagrad in str.prehr.dijakov in študentov na obvez.opravlj.prakse 438,00438,00163,98 81,7357,76 81,7

403 Plačila domačih obresti 6.800,006.800,005.407,21 46,53.164,59 46,5

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.000,004.000,002.786,81 33,41.334,40 33,4

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 900,00900,000,00 0,00,00 0,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.100,003.100,002.786,81 43,11.334,40 43,1

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.800,002.800,002.620,40 65,41.830,19 65,4

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.800,002.800,002.620,40 65,41.830,19 65,4

409 Rezerve 47.035,0055.934,0035.555,00 96,945.555,00 81,4

4090 Splošna proračunska rezervacija 1.480,0010.379,000,00 0,00,00 0,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 1.480,0010.379,000,00 0,00,00 0,0

4091 Proračunska rezerva 45.000,0045.000,0035.000,00 100,045.000,00 100,0

409100 Proračunska rezerva 45.000,0045.000,0035.000,00 100,045.000,00 100,0

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 1.387.657,001.380.982,001.253.100,03 91,81.274.341,24 92,3

410 Subvencije 83.808,0083.457,0066.736,81 97,681.797,05 98,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 83.808,0083.457,0066.736,81 97,681.797,05 98,0

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 80.208,0079.857,0066.736,81 98,378.879,79 98,8

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.600,003.600,000,00 81,02.917,26 81,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 910.921,00905.577,00851.547,47 92,3840.918,11 92,9

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2.291,002.400,001.474,40 91,52.095,20 87,3

411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.291,002.400,001.474,40 91,52.095,20 87,3

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.224,006.500,004.986,86 85,95.346,52 82,3

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.224,006.500,004.986,86 85,95.346,52 82,3

4117 Štipendije 7.560,007.560,005.410,00 52,53.970,00 52,5

411799 Druge štipendije 7.560,007.560,005.410,00 52,53.970,00 52,5

4119 Drugi transferi posameznikom 894.846,00889.117,00839.676,21 92,7829.506,39 93,3

411900 Regresiranje prevozov v šolo 55.851,0055.851,0052.330,12 94,452.697,69 94,4

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.068,001.000,00874,86 99,91.067,28 106,7

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 145.670,00141.000,00132.971,06 100,0145.669,77 103,3

411920 Subvencioniranje stanarin 18.276,0018.000,0017.112,58 100,018.275,33 101,5

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 417.920,00417.920,00377.666,49 88,4369.291,51 88,4

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 50.141,0050.100,0054.692,87 100,050.140,10 100,1

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 205.920,00205.246,00204.028,23 93,4192.364,71 93,7

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 96.255,0096.097,00102.802,52 89,085.630,29 89,1

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 96.255,0096.097,00102.802,52 89,085.630,29 89,1

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 96.255,0096.097,00102.802,52 89,085.630,29 89,1
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413 Drugi tekoči domači transferi 296.673,00295.851,00232.013,23 89,7265.995,79 89,9

4130 Tekoči transferi občinam 7.762,007.762,007.050,60 97,87.593,91 97,8

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 7.762,007.762,007.050,60 97,87.593,91 97,8

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 33.900,0033.900,0033.813,25 83,928.452,80 83,9

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 33.900,0033.900,0033.813,25 83,928.452,80 83,9

4133 Tekoči transferi v javne zavode 238.897,00244.877,00184.046,82 91,4218.326,14 89,2

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 125.682,00125.424,0074.490,16 96,1120.722,35 96,3

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 9.784,009.697,007.882,64 85,08.311,23 85,7

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 102.365,00108.690,00101.306,83 86,388.321,93 81,3

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.066,001.066,00367,19 91,1970,63 91,1

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 16.114,009.312,007.102,56 72,111.622,94 124,8

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 16.114,009.312,007.102,56 72,111.622,94 124,8
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.003.653,001.005.758,00635.819,96 77,2774.944,61 77,1

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.003.653,001.005.758,00635.819,96 77,2774.944,61 77,1

4202 Nakup opreme 51.642,0052.977,0035.704,89 87,945.379,21 85,7

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.850,001.850,001.778,80 57,81.068,52 57,8

420201 Nakup pisarniške opreme 1.500,001.500,00156,89 47,6714,03 47,6

420202 Nakup strojne računalniške opreme 15.500,0015.500,002.945,85 96,214.905,02 96,2

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.475,001.300,001.251,13 100,01.474,26 113,4

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,000,0025.354,47 ---0,00 ---

420246 Nakup opreme za knjižnice 2.350,003.950,000,00 82,91.947,67 49,3

420299 Nakup druge opreme in napeljav 28.967,0028.877,004.217,75 87,225.269,71 87,5

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 36.638,0036.638,0031.451,20 16,25.919,75 16,2

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 36.638,0036.638,0031.451,20 16,25.919,75 16,2

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 654.280,00654.280,00395.875,17 91,4597.802,81 91,4

420401 Novogradnje 28.967,0028.967,00135.349,82 53,915.616,51 53,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 625.313,00625.313,00260.525,35 93,1582.186,30 93,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 238.994,00239.499,00114.268,06 46,2110.484,50 46,1

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 238.994,00239.499,00114.268,06 46,2110.484,50 46,1

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.929,004.929,0019.485,00 100,04.929,00 100,0

420600 Nakup zemljišč 4.929,004.929,0019.485,00 100,04.929,00 100,0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.735,002.000,0010.111,72 91,61.589,34 79,5

420703 Nakup licenčne programske opreme 1.735,002.000,0010.111,72 91,61.589,34 79,5

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.435,0015.435,0028.923,92 57,38.840,00 57,3

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 15.435,0015.435,0028.923,92 57,38.840,00 57,3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.466,0026.290,0021.721,18 79,222.542,90 85,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 10.676,0010.100,0010.495,00 97,010.359,51 102,6

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.676,0010.100,0010.495,00 97,010.359,51 102,6

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.676,0010.100,0010.495,00 97,010.359,51 102,6

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.790,0016.190,0011.226,18 68,512.183,39 75,3

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 17.790,0016.190,0011.226,18 68,512.183,39 75,3

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 17.790,0016.190,0011.226,18 68,512.183,39 75,3
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-559.939,00 -559.939,00148.346,86 18,3-102.596,78 18,3

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 -553.139,00153.749,68 18,0-99.432,19 18,0

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

87.873,00 87.944,00500.840,17 406,7357.658,19 407,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

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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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018
(4) (4)/(2)

IndeksPRORAČ.2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 111.556,00111.556,00108.312,00 100,0111.556,00 100,0
50 ZADOLŽEVANJE 111.556,00111.556,00108.312,00 100,0111.556,00 100,0

500 Domače zadolževanje 111.556,00111.556,00108.312,00 100,0111.556,00 100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 111.556,00111.556,00108.312,00 100,0111.556,00 100,0

5003071 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2017 0,000,00108.312,00 ---0,00 ---

5003072 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2018 111.556,00111.556,000,00 100,0111.556,00 100,0

VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 186.808,00186.808,00175.102,00 99,9186.692,86 99,9
55 ODPLAČILA DOLGA 186.808,00186.808,00175.102,00 99,9186.692,86 99,9

550 Odplačila domačega dolga 186.808,00186.808,00175.102,00 99,9186.692,86 99,9

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 93.703,0093.703,0093.702,12 100,093.702,12 100,0

5501010 Odplač.kred.poslov.bankam-dolgoroč.kred.-PBSl.2007,092016 NKBM 26.203,0026.203,0026.202,12 100,026.202,12 100,0

5501011 Odplač.kred.poslov.bankam-dologor.kr.-PBS.l.2014,092016 NKBM 67.500,0067.500,0067.500,00 100,067.500,00 100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 93.105,0093.105,0081.399,88 99,992.990,74 99,9

5503050 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Stanov.sklad RS 700,00700,00639,08 95,2666,46 95,2

5503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 39.300,0039.300,0039.222,80 99,839.222,80 99,8

5503052 Odplač.kred.javnim skladom-dolgor.kred.-Javni sklad Ribnica 41.540,0041.540,0041.538,00 100,041.538,00 100,0

5503070 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2016 11.565,0011.565,000,00 100,011.563,48 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-635.191,00 -635.191,0081.556,86 28,0-177.733,64 28,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -75.252,00 -75.252,00-66.790,00 99,9-75.136,86 99,9

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 559.939,00 559.939,00-148.346,86 18,3102.596,78 18,3

635.191,17XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 635.191,17553.634,31 635.191,17

Stran 14 od 14
182



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki prora čuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

3.2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

PRORAČ.2018

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018

(4) (4)/(3)

Indeks

0001 OBČINSKI SVET 77.032,0077.032,0036.859,86 78,160.166,98 78,1

40.732,0001 POLITI ČNI SISTEM 40.732,0010.571,96 79,732.479,47 79,7

40.732,000101 Politični sistem 40.732,0010.571,96 79,732.479,47 79,7

28.962,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 23.732,0010.571,96 104,524.794,90 85,6

10.500,00101001 Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij 10.500,007.866,92 75,97.969,70 75,9
10.300,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 10.300,007.866,92 77,47.969,70 77,4

200,00402999 Drugi operativni odhodki 200,000,00 0,00,00 0,0

632,00101004 Financiranje političnih strank 632,00631,56 99,9631,56 99,9
632,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 632,00631,56 99,9631,56 99,9

13.230,00101005 Nadomestilo članom občinske volilne komisije 8.000,000,00 165,413.229,49 100,0
13.230,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.000,000,00 165,413.229,49 100,0

1.000,00101006 Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 1.000,000,00 0,00,00 0,0
1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,000,00 0,00,00 0,0

3.600,00101007 Financiranje svetniških skupin 3.600,002.073,48 82,32.964,15 82,3
3.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,002.073,48 82,32.964,15 82,3

11.770,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.000,000,00 45,27.684,57 65,3

8.067,00101200 Materialni stroški volitev 11.000,000,00 36,23.981,67 49,4
8.067,00402099 Drugi splošni material in storitve 11.000,000,00 36,23.981,67 49,4
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

PRORAČ.2018

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018

(4) (4)/(3)

Indeks

3.703,00101201 Nadomestila članom volilnih odborov 6.000,000,00 61,73.702,90 100,0
3.703,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.000,000,00 61,73.702,90 100,0

25.800,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

25.800,0019.468,59 84,621.814,37 84,6

2.364,000401 Kadrovska uprava 3.200,003.743,91 54,01.726,30 73,0

2.364,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.200,003.743,91 54,01.726,30 73,0

2.364,00104300 Občinske nagrade (stroški v zvezi s podel.nagrad in priznanj) 3.200,003.743,91 54,01.726,30 73,0
2.364,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.200,003.743,91 54,01.726,30 73,0

23.436,000403 Druge skupne administrativne službe 22.600,0015.724,68 88,920.088,07 85,7

15.236,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 14.400,008.537,61 85,312.287,07 80,6

3.300,00104400 Objava občinskih predpisov 3.300,001.955,66 87,92.901,54 87,9
3.300,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.300,001.955,66 87,92.901,54 87,9

1.668,00104401 Izdelava zastave, grba občine 1.000,00479,46 166,81.667,83 100,0
1.668,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,00479,46 166,81.667,83 100,0

4.580,00104403 Spletne strani občine 4.580,002.415,60 88,74.063,56 88,7
4.580,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.580,002.415,60 88,74.063,56 88,7

1.400,00104404 Katalog lokalnih predpisov 1.400,00768,52 54,3760,74 54,3
1.400,00402999 Drugi operativni odhodki 1.400,00768,52 54,3760,74 54,3

2.700,00104406 Stroški snemanja sej 2.700,001.448,47 48,41.305,40 48,4
1.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,00915,31 47,2707,60 47,2

1.200,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.200,00533,16 49,8597,80 49,8

1.588,00104407 Stroški za E-portal 1.420,001.469,90 111,81.588,00 100,0
1.588,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.420,001.469,90 111,81.588,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

PRORAČ.2018

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018

(4) (4)/(3)

Indeks

8.200,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.200,007.187,07 95,17.801,00 95,1

8.000,00104500 Prireditve ob občinskem prazniku in spominskem dnevu 8.000,005.847,77 95,87.662,00 95,8
8.000,00402999 Drugi operativni odhodki 8.000,005.847,77 95,87.662,00 95,8

200,00104501 Prireditve ob državnih praznikih 200,001.339,30 69,5139,00 69,5
200,00402999 Drugi operativni odhodki 200,001.339,30 69,5139,00 69,5

1.500,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.500,001.369,71 61,6923,54 61,6

1.500,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.500,001.369,71 61,6923,54 61,6

1.500,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.500,001.369,71 61,6923,54 61,6

1.500,00106600 Delovanje nevlad.institucij lokalnih skupnosti (ZOS,SOS) 1.500,001.369,71 61,6923,54 61,6
1.500,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.500,001.369,71 61,6923,54 61,6

9.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000,005.449,60 55,04.949,60 55,0

9.000,001803 Programi v kulturi 9.000,005.449,60 55,04.949,60 55,0

9.000,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 9.000,005.449,60 55,04.949,60 55,0

6.800,00118810 Stroški oglaševanja 6.800,002.849,60 41,92.849,60 41,9
6.800,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 6.800,002.849,60 41,92.849,60 41,9

2.200,00118812 Oglasni panoji 2.200,002.600,00 95,52.100,00 95,5
100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,000,00 0,00,00 0,0

2.100,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.100,002.600,00 100,02.100,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002 - ŽUPAN

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

PRORAČ.2018

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018

(4) (4)/(3)

Indeks

0002 ŽUPAN 68.617,0067.967,0066.223,95 94,664.266,78 93,7

62.017,0001 POLITI ČNI SISTEM 61.367,0059.681,95 95,758.726,78 94,7

62.017,000101 Politični sistem 61.367,0059.681,95 95,758.726,78 94,7

62.017,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 61.367,0059.681,95 95,758.726,78 94,7

40.882,00201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih-župan 40.893,0040.387,82 97,739.932,16 97,7
34.805,00400000 Osnovne plače 34.730,0035.166,71 100,234.803,62 100,0

4.274,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.360,003.804,47 81,33.546,55 83,0

843,00400100 Regres za letni dopust 843,00600,00 100,0842,79 100,0

960,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 960,00816,64 77,0739,20 77,0

6.685,00201002 Prispevki delodajalca za socialno varnost 6.674,006.491,22 97,56.507,24 97,3
3.480,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.480,003.448,96 97,53.393,99 97,5

2.580,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.580,002.556,48 97,52.515,78 97,5

220,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220,00206,56 92,4203,27 92,4

27,00401200 Prispevek za zaposlovanje 27,0023,37 85,222,99 85,2

45,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0038,98 85,338,38 85,3

333,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 322,00216,87 103,4332,83 100,0

3.200,00201003 Materialni stroški in drugi operativni odhodki 3.200,002.738,27 62,92.012,42 62,9
2.200,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.200,002.017,27 55,61.222,86 55,6

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00416,00 78,1390,58 78,1

500,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00305,00 79,8398,98 79,8

3.450,00201004 Izdatki za službena potovanja 2.800,002.683,56 103,42.893,88 83,9
100,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,0044,16 33,633,60 33,6

100,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,000,00 0,00,00 0,0

2.850,00402402 Stroški prevoza v državi 2.200,002.633,40 126,02.772,28 97,3

100,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 100,000,00 0,00,00 0,0

200,00402405 Stroški prevoza v tujini 200,000,00 39,579,00 39,5

100,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100,006,00 9,09,00 9,0

7.500,00201020 Nagrada nepoklicnega funkcionarja - podžupan (prej p.p. 101002) 7.500,007.381,08 98,47.381,08 98,4
7.500,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.500,007.381,08 98,47.381,08 98,4

Stran: 4 od 41
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300,00201021 Potni stroški nepoklicnega funkcionarja - podžupana (prej P.P.101003) 300,000,00 0,00,00 0,0
300,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 300,000,00 0,00,00 0,0

6.600,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

6.600,006.542,00 83,95.540,00 83,9

6.600,000403 Druge skupne administrativne službe 6.600,006.542,00 83,95.540,00 83,9

6.600,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.600,006.542,00 83,95.540,00 83,9

6.600,00204200 Pokroviteljstva občine 6.600,006.542,00 83,95.540,00 83,9
200,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 100,000,00 200,0200,00 100,0

6.400,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.542,00 82,25.340,00 83,4

Stran: 5 od 41
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0003 NADZORNI ODBOR 6.650,006.650,00925,77 68,84.572,29 68,8

6.650,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.650,00925,77 68,84.572,29 68,8

6.650,000203 Fiskalni nadzor 6.650,00925,77 68,84.572,29 68,8

6.650,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.650,00925,77 68,84.572,29 68,8

1.500,00302001 Nadomestila članom nadzornega odbora 1.500,00925,77 63,3949,51 63,3
1.500,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.500,00925,77 63,3949,51 63,3

5.000,00302002 Materialni stroški za delovanje nadzornega odbora 5.000,000,00 72,53.622,78 72,5
5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,000,00 72,53.622,78 72,5

150,00302003 Prevozni stroški-nadzorni odbor 150,000,00 0,00,00 0,0
50,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,000,00 0,00,00 0,0

100,00402402 Stroški prevoza v državi 100,000,00 0,00,00 0,0

Stran: 6 od 41
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0004 OBČINSKA UPRAVA 3.558.231,003.558.782,002.537.172,88 87,13.100.680,93 87,1

600,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 600,00431,49 72,0432,20 72,0

600,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 600,00431,49 72,0432,20 72,0

600,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 600,00431,49 72,0432,20 72,0

600,00402002 Stroški plačilnega prometa-provizija Banke Slovenije 600,00431,49 72,0432,20 72,0
600,00402931 Plačila bančnih storitev 600,00431,49 72,0432,20 72,0

35.554,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

35.554,0040.569,09 49,017.411,06 49,0

35.554,000403 Druge skupne administrativne službe 35.554,0040.569,09 49,017.411,06 49,0

4.200,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.200,004.335,93 62,92.642,50 62,9

4.200,00404100 Prireditev - starejši občani 4.200,004.335,93 62,92.642,50 62,9
4.200,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.200,004.335,93 62,92.642,50 62,9

31.354,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 31.354,0036.233,16 47,114.768,56 47,1

15.000,00404200 Izvršbe in drugi sodni postopki 15.000,0027.591,37 55,98.388,99 55,9
15.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.000,0027.591,37 55,98.388,99 55,9

4.232,00404202 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 4.639,001.709,84 26,61.231,52 29,1
1.232,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.297,97 102,61.231,52 100,0

3.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.439,00411,87 0,00,00 0,0

6.522,00404203 Materialni stroški poslovnih prostorov-ZD Lovrenc na Poh. 6.115,005.218,19 74,84.574,93 70,2
100,00402001 Čistilni material in storitve 100,000,00 0,00,00 0,0

1.107,00402099 Drugi splošni material in storitve 700,00311,08 153,81.076,72 97,3

1.500,00402200 Električna energija 1.500,001.423,98 63,2948,08 63,2

2.482,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.387,24 94,82.370,70 95,5

183,00402203 Voda in komunalne storitve 165,00144,10 108,8179,43 98,1

150,00402204 Odvoz smeti 150,0077,38 0,00,00 0,0

1.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00874,41 0,00,00 0,0
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1.400,00404206 Materialni stroški poslovnega prostora na Činžatu 1.400,001.713,76 40,9573,12 40,9
800,00402200 Električna energija 800,00424,22 68,5548,11 68,5

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0022,41 25,025,01 25,0

500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,001.267,13 0,00,00 0,0

4.100,00404249 Invest.vzdrževanje Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju 4.100,000,00 0,00,00 0,0
4.100,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.100,000,00 0,00,00 0,0

100,00404253 Investicija - Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju, 2. faza 100,000,00 0,00,00 0,0
100,00420401 Novogradnje 100,000,00 0,00,00 0,0

1.860,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.860,001.630,00 87,61.630,00 87,6

1.860,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.860,001.630,00 87,61.630,00 87,6

1.860,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.860,001.630,00 87,61.630,00 87,6

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

580,00405101 Raziskovalna dejavnost - OŠ 580,00350,00 60,3350,00 60,3
580,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 580,00350,00 60,3350,00 60,3
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449.993,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 448.366,00370.761,31 92,6415.053,56 92,2

449.993,000603 Dejavnost občinske uprave 448.366,00370.761,31 92,6415.053,56 92,2

409.415,0006039001 Administracija občinske uprave 407.788,00351.301,28 92,6377.437,34 92,2

214.870,00406101 Plače zaposlenih v občinski upravi 215.202,00197.817,66 94,3202.837,85 94,4
172.015,00400000 Osnovne plače 173.500,00162.910,33 97,5169.087,78 98,3

13.352,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.352,0010.882,94 64,88.654,19 64,8

450,00400004 Drugi dodatki 450,00319,35 17,176,96 17,1

9.000,00400100 Regres za letni dopust 9.000,007.551,00 94,88.533,23 94,8

8.568,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.900,006.585,28 72,76.471,13 75,5

4.600,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.600,002.892,38 71,93.307,85 71,9

3.885,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.400,000,00 161,83.883,70 100,0

3.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 3.000,001.742,92 94,12.823,01 94,1

0,00400901 Odpravnine 0,004.933,46 ---0,00 ---

35.752,00406102 Prispevki delodajalca za socialno varnost 35.420,0030.455,98 95,533.809,36 94,6
17.350,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.350,0015.704,66 94,116.330,57 94,1

12.900,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.900,0011.625,83 93,812.104,94 93,8

1.050,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.050,00938,68 93,1977,96 93,1

270,00401200 Prispevek za zaposlovanje 270,00162,53 85,0229,55 85,0

200,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 200,00177,25 92,3184,52 92,3

3.982,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.650,001.847,03 109,13.981,82 100,0

430,00406140 Stroški usposabljanja na delovnem mestu 430,00386,08 0,00,00 0,0
250,00400004 Drugi dodatki 250,00236,58 0,00,00 0,0

30,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 30,0026,00 0,00,00 0,0

150,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,00123,50 0,00,00 0,0
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79.071,00406150 Pisarniški in splošni material in storitve 78.334,0063.396,94 92,072.060,07 91,1
9.000,00402000 Pisarniški material in storitve 9.000,006.829,58 95,08.550,11 95,0

12.027,00402001 Čistilni material in storitve 11.250,0010.391,31 106,912.026,73 100,0

4.700,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.700,003.899,07 94,14.421,94 94,1

26.300,00402007 Računalniške storitve 26.300,0024.028,16 98,025.776,61 98,0

1.525,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,001.220,00 95,71.434,72 94,1

3.300,00402009 Izdatki za reprezentanco 3.300,002.352,93 93,73.093,02 93,7

9.535,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.600,008.901,21 90,28.663,46 90,9

3.800,004020993 Drugi splošni mat. in storit.- Energetsko upravljanje 3.800,003.774,68 96,83.677,08 96,8

2.000,004020994 Drugi sploš.mat.in storitve-notranja pravila 2.000,002.000,00 0,00,00 0,0

6.884,004020995 Drugi spološ.material in storitve- varstvo osebnih podatkov 6.884,000,00 64,24.416,40 64,2

27.151,00406170 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije 26.761,0023.790,49 97,926.189,73 96,5
10.026,00402200 Električna energija 10.000,008.127,95 100,310.025,56 100,0

326,00402203 Voda in komunalne storitve 300,00177,87 108,5325,34 99,8

261,00402204 Odvoz smeti 261,00280,65 0,00,00 0,0

6.038,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.700,006.112,11 104,85.975,21 99,0

10.500,00402206 Poštnina in kurirske storitve 10.500,009.091,91 93,99.863,62 93,9

4.510,00406180 Prevozni stroški in storitve 4.510,007.174,62 60,72.737,75 60,7
2.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.000,001.655,83 71,41.427,67 71,4

1.234,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.234,004.515,07 34,0419,95 34,0

160,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 160,00153,72 96,1153,72 96,1

1.116,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.116,00850,00 66,0736,41 66,0

2.890,00406190 Izdatki za službena potovanja 2.390,001.428,37 106,42.543,20 88,0
250,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 150,0036,96 143,2214,75 85,9

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,000,00 0,00,00 ---

2.500,00402402 Stroški prevoza v državi 2.000,001.315,51 112,52.249,05 90,0

140,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 140,0075,90 56,779,40 56,7

10.750,00406299 Pravno in drugo ekspertno svetovanje, priprava pravnih aktov 12.000,001.769,00 59,17.086,20 65,9
10.750,00402999 Drugi operativni odhodki 12.000,001.769,00 59,17.086,20 65,9
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11.950,00406300 Drugi operativni odhodki 10.700,006.785,17 108,111.568,84 96,8
8.550,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.500,005.313,60 114,08.547,02 100,0

2.000,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.000,00482,62 87,31.745,86 87,3

962,00402999 Drugi operativni odhodki 762,00824,97 120,5918,20 95,5

438,004029999 Str.nagrad in str.prehr.dijakov in študentov na obvez.opravlj.prakse 438,00163,98 81,7357,76 81,7

2.300,00406301 Varnost pri delu 2.300,001.559,92 71,61.646,40 71,6
2.300,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.300,001.559,92 71,61.646,40 71,6

6.111,00406303 Medobč.inšpekt.in redarstvo Maribor-MIRM (od 2012 združena sl.) 6.111,005.605,60 100,06.110,91 100,0
6.111,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 6.111,005.605,60 100,06.110,91 100,0

1.500,00406400 Tekoče vzdrževanje  upravnih prostorov - Sp.trg 8 1.500,00538,41 0,00,00 0,0
1.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.500,00538,41 0,00,00 0,0

6.030,00406401 Zavarovalne premije za objekte in opremo 6.030,005.842,60 99,15.974,54 99,1
4.500,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.500,004.324,48 100,04.500,00 100,0

570,00402512 Zavarovalne premije za opremo 570,00570,00 92,4526,42 92,4

960,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 960,00948,12 98,8948,12 98,8

4.600,00406402 Tekoče vzdrževanje računalnikov in komunikacijske opreme 4.600,004.003,87 81,43.742,31 81,4
100,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100,006,50 20,520,52 20,5

4.500,00402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 4.500,003.997,37 82,73.721,79 82,7

1.500,00406403 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,00746,57 75,41.130,18 75,4
1.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,00746,57 75,41.130,18 75,4

40.578,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 40.578,0019.460,03 92,737.616,22 92,7

26.300,00406420 Nakup opreme 26.300,0017.241,09 91,223.987,65 91,2
1.850,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.850,001.778,80 57,81.068,52 57,8

1.500,00420201 Nakup pisarniške opreme 1.500,0069,00 47,6714,03 47,6

15.500,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 15.500,002.945,85 96,214.905,02 96,2

1.475,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.300,001.251,13 113,41.474,26 100,0

4.240,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.150,001.084,59 102,14.236,48 99,9

1.735,00420703 Nakup licenčne programske opreme 2.000,0010.111,72 79,51.589,34 91,6
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14.278,00406443 Invest.vzdrževanje poslovne stavbe Spodnji trg 8 14.278,002.218,94 95,513.628,57 95,5
14.278,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.278,002.218,94 95,513.628,57 95,5

28.300,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 28.300,0027.433,62 80,522.783,86 80,5

28.300,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 28.300,0027.433,62 80,522.783,86 80,5

6.024,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.600,005.438,62 12,5824,35 13,7

2.500,00407001 Usposabljanje in opremljanje enot CZ 2.500,002.198,62 11,4284,35 11,4
2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.198,62 11,4284,35 11,4

3.524,00407002 Sofinanc.dejavnosti društev in drugih organizacij na področju CZ 4.100,003.240,00 13,2540,00 15,3
2.624,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.200,002.340,00 16,9540,00 20,6

900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 0,00,00 0,0

22.276,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 21.700,0021.995,00 101,221.959,51 98,6

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 4.600,004.500,00 100,04.600,00 100,0
4.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.600,004.500,00 100,04.600,00 100,0

7.676,00407202 Sofinanciranje nabave gasilske opreme- poraba požarne takse 7.100,007.495,00 108,17.676,00 100,0
7.676,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.100,007.495,00 108,17.676,00 100,0

3.000,00407211 Osebna oprema gasilcev 3.000,003.000,00 89,52.683,51 89,5
3.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 89,52.683,51 89,5
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3.298,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700,002.247,53 109,32.951,14 89,5

3.298,000802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 2.700,002.247,53 109,32.951,14 89,5

3.198,0008029001 Prometna varnost 2.600,002.247,53 113,52.951,14 92,3

3.198,00408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.600,002.247,53 113,52.951,14 92,3
600,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 600,00597,30 58,9353,57 58,9

2.598,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,001.650,23 129,92.597,57 100,0

100,0008029002 Notranja varnost 100,000,00 0,00,00 0,0

100,00408010 Delovanje sosveta za varnost 100,000,00 0,00,00 0,0
100,00402999 Drugi operativni odhodki 100,000,00 0,00,00 0,0

185.800,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 185.800,00151.552,56 86,8161.243,62 86,8

185.800,001003 Aktivna politika zaposlovanja 185.800,00151.552,56 86,8161.243,62 86,8

185.800,0010039001 Povečanje zaposljivosti 185.800,00151.552,56 86,8161.243,62 86,8

32.200,00410100 Javna dela - 20 %-40% naročniški delež drugim izvajalcem 32.200,0018.389,43 81,026.094,57 81,0
27.400,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 27.400,0015.072,02 92,625.362,70 92,6

4.800,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.800,003.317,41 15,3731,87 15,3

120.653,00410200 JAVNA DELA - izvajalec Občina Lovrenc na Pohorju 121.500,00112.712,43 94,5114.810,86 95,2
96.000,00400000 Osnovne plače 96.000,0093.553,64 98,994.963,28 98,9

11.653,00400100 Regres za letni dopust 12.500,007.781,28 63,57.936,30 68,1

8.914,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.000,008.168,98 87,07.825,97 87,8

4.086,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.000,003.208,53 102,14.085,31 100,0

18.837,00410201 Javna dela - prispevki delodajalca na plače 17.990,0018.633,43 104,418.776,74 99,7
10.647,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.800,0010.570,57 108,610.641,79 100,0

7.462,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.500,007.352,80 98,97.415,62 99,4

553,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 520,00545,68 106,2552,31 99,9

70,00401200 Prispevek za zaposlovanje 70,0061,62 89,562,68 89,5

105,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 100,00102,76 104,3104,34 99,4
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3.200,00410210 Javna dela - materialni stroški 3.200,001.817,27 48,01.535,05 48,0
3.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,001.817,27 51,21.535,05 51,2

200,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 200,000,00 0,00,00 0,0

10.700,00410211 Namenska poraba sredstev -nagrada za preseganje kvote invalidov 10.700,000,00 0,00,00 0,0
10.700,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.700,000,00 0,00,00 0,0

210,00410350 Javna dela - potni stroški 210,000,00 12,626,40 12,6
70,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 70,000,00 0,00,00 0,0

100,00402402 Stroški prevoza v državi 100,000,00 26,426,40 26,4

40,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 40,000,00 0,00,00 0,0

71.131,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 71.131,0069.106,91 97,869.597,59 97,8

3.750,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3.750,00150,00 81,83.067,26 81,8

750,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 750,00150,00 100,0750,00 100,0

600,00411109 Pokrivanje operativnih str.transporta iz odročnih krajev (ukrep6) 600,000,00 100,0600,00 100,0
600,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 600,000,00 100,0600,00 100,0

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

3.000,0011029003 Zemljiške operacije 3.000,000,00 77,22.317,26 77,2

3.000,00411205 Pomoč za nalož.v opredm.,neopr.sr.na kmet.gosp.v prim.kmet.p.(ukrep1) 3.000,000,00 77,22.317,26 77,2
3.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000,000,00 77,22.317,26 77,2

5.300,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.300,004.647,92 92,14.883,42 92,1

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
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2.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.000,001.347,92 79,21.583,42 79,2

2.000,00411401 Zavetišče za zapuščene živali 2.000,001.347,92 79,21.583,42 79,2
2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,001.347,92 79,21.583,42 79,2

62.081,001104 Gozdarstvo 62.081,0064.308,99 99,361.646,91 99,3

62.081,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 62.081,0064.308,99 99,361.646,91 99,3

28.957,00411500 Redno vzdrževanje gozdnih cest 28.957,0028.781,10 99,428.769,37 99,4
28.957,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.957,0028.781,10 99,428.769,37 99,4

33.124,00411502 Vzdrževanje gozdnih cest - zimska služba 33.124,0010.528,17 99,332.877,54 99,3
33.124,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 33.124,0010.528,17 99,332.877,54 99,3

0,00411550 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov 0,0024.999,72 ---0,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0024.999,72 ---0,00 ---

5.000,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.000,000,00 48,82.440,00 48,8

5.000,001207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 5.000,000,00 48,82.440,00 48,8

5.000,0012079001 Oskrba s toplotno energijo 5.000,000,00 48,82.440,00 48,8

5.000,00412500 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 5.000,000,00 48,82.440,00 48,8
5.000,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000,000,00 48,82.440,00 48,8

515.337,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 516.306,00395.661,06 87,0449.030,55 87,1

515.337,001302 Cestni promet in infrastruktura 516.306,00395.661,06 87,0449.030,55 87,1

255.473,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 248.842,0098.250,73 100,7250.494,08 98,1

35.842,00413001 Redno vzdrževanje lokalnih cest - v naselju 35.842,0010.964,37 95,534.217,34 95,5
35.842,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 35.842,0010.964,37 95,534.217,34 95,5
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92.497,00413002 Redno vzdrževanje lokalnih cest - izven naselja 91.000,0039.419,66 101,191.959,44 99,4
92.497,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 91.000,0039.419,66 101,191.959,44 99,4

29.000,00413003 Redno vzdrževanje javnih poti - v naselju 29.000,009.780,72 99,528.851,07 99,5
29.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 29.000,009.780,72 99,528.851,07 99,5

67.067,00413004 Redno vzdrževanje javnih poti - izven naselja 65.000,0028.603,89 102,366.466,84 99,1
67.067,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 65.000,0028.603,89 102,366.466,84 99,1

8.000,00413005 Redno vzdržev.pločnikov,varovalnih ograj, ovir  za umirjanje prometa 8.000,001.921,06 94,77.574,43 94,7
8.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.000,001.921,06 94,77.574,43 94,7

23.067,00413007 Redno vzdržev.nekategorizirani cest 20.000,007.561,03 107,121.424,96 92,9
23.067,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000,007.561,03 107,121.424,96 92,9

171.938,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 171.938,00239.178,49 77,1132.596,65 77,1

0,00413050 Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen - 1. del 0,0070.351,35 ---0,00 ---
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0070.351,35 ---0,00 ---

8.000,00413101 Invest.vzdržev.lokalnih cest - izven naselja 8.000,000,00 0,00,00 0,0
8.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000,000,00 0,00,00 0,0

6.907,00413111 Odprava posledic neurja sept. 2014-plaz Jodlov klanec 6.907,000,00 0,00,00 0,0
6.907,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.907,000,00 0,00,00 0,0

1.000,00413113 Odpr.posl.vetroloma dec.2017 na cestni infrastr. 1.000,000,00 0,00,00 0,0
1.000,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,000,00 0,00,00 0,0

40.000,00413157 Rekonstr. JP  v nasel. - JP Pod Bregom 40.000,0032.288,11 77,831.117,69 77,8
40.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000,0032.288,11 77,831.117,69 77,8

6.873,00413168 Rekon.JP v naselju- Cesta vstaje I 6.873,000,00 71,24.890,00 71,2
6.873,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.873,000,00 71,24.890,00 71,2

500,00413170 Rekon.LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku 500,008.749,49 0,00,00 0,0
500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,008.749,49 0,00,00 0,0
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500,00413172 Rekon.LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 500,002.155,40 0,00,00 0,0
500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,002.155,40 0,00,00 0,0

108.158,00413180 Rekon.LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 108.158,00114.217,82 89,396.588,96 89,3
108.158,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 108.158,00114.217,82 89,396.588,96 89,3

0,00413201 Invest.vzdržev.cestne infrastr.(pločnikov, mostov) izven naselja 0,0011.416,32 ---0,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0011.416,32 ---0,00 ---

35.034,0013029003 Urejanje cestnega prometa 42.634,0017.276,43 78,433.425,55 95,4

7.884,00413622 Sofinanc.javne službe javni linijski medkrajevni prevoz (Arriva Štajerska) 7.884,006.997,05 100,07.884,00 100,0
7.884,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.884,006.997,05 100,07.884,00 100,0

17.437,00413650 Cestni kataster 24.500,005.734,59 66,116.188,22 92,8
17.437,00402099 Drugi splošni material in storitve 24.500,005.734,59 66,116.188,22 92,8

9.463,00413651 Tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč 10.000,00891,98 93,59.353,33 98,8
9.463,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,00891,98 93,59.353,33 98,8

0,00413700 Investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč 0,003.652,81 ---0,00 ---
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,003.652,81 ---0,00 ---

250,00413754 Zapornica pri trgovini Mercator 250,000,00 0,00,00 0,0
250,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250,000,00 0,00,00 0,0

42.000,0013029004 Cestna razsvetljava 42.000,0040.955,41 77,432.514,27 77,4

17.000,00413800 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 17.000,0019.634,53 63,110.727,82 63,1
17.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 17.000,0019.634,53 63,110.727,82 63,1

25.000,00413801 Tokovina 25.000,0021.320,88 87,221.786,45 87,2
25.000,00402200 Električna energija 25.000,0021.320,88 87,221.786,45 87,2

10.892,0013029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 10.892,000,00 0,00,00 0,0

10.892,00413870 Rekonstr.c.R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek z izgr.ploč.,cest.r., meteor.k. 10.892,000,00 0,00,00 0,0
10.892,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.892,000,00 0,00,00 0,0
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51.307,0014 GOSPODARSTVO 51.307,0034.571,26 93,247.821,05 93,2

1.260,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.852,00945,15 45,9849,44 67,4

1.260,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.852,00945,15 45,9849,44 67,4

96,00414012 Sofinanc.projekta MRA: Regijska garancijska shema za Podravje 96,00189,30 97,593,59 97,5
96,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 96,00189,30 97,593,59 97,5

756,00414015 MRA -Regional.razv.agenc.za Podravje 756,00755,85 100,0755,85 100,0
756,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 756,00755,85 100,0755,85 100,0

408,00414018 Mednarodno sodelovanje-gospod.p. 1.000,000,00 0,00,00 0,0
408,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,000,00 0,00,00 0,0

50.047,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 49.455,0033.626,11 95,046.971,61 93,9

50.047,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 49.455,0033.626,11 95,046.971,61 93,9

30.500,00414051 Turistične prireditve 30.500,0022.756,10 94,628.846,13 94,6
23.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 23.000,0015.670,52 96,722.236,87 96,7

7.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.085,58 88,16.609,26 88,1

9.870,00414054 Sofin.programov spodbujanja turizma v občini 9.870,004.051,79 97,79.640,00 97,7
1.470,00402007 Računalniške storitve 1.470,001.464,00 99,61.464,00 99,6

8.200,00402099 Drugi splošni material in storitve 8.200,002.387,79 99,78.176,00 99,7

200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00200,00 0,00,00 0,0

3.695,00414055 Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne 3.464,001.896,00 89,33.091,93 83,7
590,00402000 Pisarniški material in storitve 359,00208,01 164,3589,82 100,0

40,00402099 Drugi splošni material in storitve 40,0094,30 93,537,40 93,5

1.400,00402200 Električna energija 1.400,00932,09 78,01.091,24 78,0

172,00402203 Voda in komunalne storitve 172,0048,57 57,999,59 57,9

120,00402204 Odvoz smeti 120,00109,12 99,2119,04 99,2

373,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 373,00416,02 95,0354,36 95,0

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 80,1800,48 80,1

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 0,0087,89 ---0,00 ---
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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

600,00414064 Mednarodno sodelovanje-turizem 600,000,00 4,828,73 4,8
600,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,000,00 4,828,73 4,8

1.442,00414066 Promocija Dravske kolesarske poti (Zavod za turizem MB-Pohorje) 1.081,001.096,22 133,41.441,82 100,0
1.442,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.081,001.096,22 133,41.441,82 100,0

1.500,00414067 Projekt: Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 1.500,001.386,00 98,91.483,00 98,9
1.500,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 1.500,001.386,00 98,91.483,00 98,9

111.567,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 105.895,00102.356,34 87,993.115,49 83,5

110.612,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 104.955,00101.418,03 87,892.161,22 83,3

20.373,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 19.305,0010.318,25 86,616.708,04 82,0

13.068,00415005 Odvoz odpadne salonitne kritine 12.000,006.902,81 108,913.067,46 100,0
13.068,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.000,006.902,81 108,913.067,46 100,0

500,00415007Čistilna akcija - očistimo Slovenijo 500,0060,00 57,0285,14 57,0
500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,0060,00 57,0285,14 57,0

3.740,00415008 Subvencioniranje cene GJS odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 3.740,003.355,44 89,73.355,44 89,7
3.740,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.740,003.355,44 89,73.355,44 89,7

3.065,00415108 Investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 3.065,000,00 0,00,00 0,0
3.065,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.065,000,00 0,00,00 0,0

90.239,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 85.650,0091.099,78 88,175.453,18 83,6

28.000,00415201 Pokrivanje razlike količin odpadnih voda nastale pri čiščenju 28.000,0025.148,02 69,219.377,03 69,2
28.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 28.000,0025.148,02 69,219.377,03 69,2

9.097,00415250 Tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije 8.500,000,00 107,09.096,47 100,0
9.097,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.500,000,00 107,09.096,47 100,0
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46.604,00415270 Subvencioniranje cene GJS odvajanja odpadnih voda 42.000,0065.798,51 111,046.603,02 100,0
46.604,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 42.000,0065.798,51 111,046.603,02 100,0

435,00415303 Razl.okolj.dajat.zarač.zavez.in vplačili RO po obrač. v prorač. 450,00153,25 83,7376,66 86,6
435,00402999 Drugi operativni odhodki 450,00153,25 83,7376,66 86,6

6.103,00415510 Investicijsko vzdrževanje meteorne kanalizacije 6.700,000,00 0,00,00 0,0
6.103,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.700,000,00 0,00,00 0,0

955,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 940,00938,31 101,5954,27 99,9

955,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 940,00938,31 101,5954,27 99,9

955,00415601 Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednot-por.konc.trajn.gosp.z divjadjo 940,00938,31 101,5954,27 99,9
955,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 940,00938,31 101,5954,27 99,9

199.433,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

204.037,00116.524,89 76,0155.016,42 77,7

28.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 28.000,00585,60 0,00,00 0,0

6.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.000,00585,60 0,00,00 0,0

6.000,00416004 Urejanje in nadzor na področju geod.evidenc (BCP) 6.000,00585,60 0,00,00 0,0
6.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.000,00585,60 0,00,00 0,0

22.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 22.000,000,00 0,00,00 0,0

22.000,00416250 Prostorski načrt občine 22.000,000,00 0,00,00 0,0
22.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 22.000,000,00 0,00,00 0,0

92.746,001603 Komunalna dejavnost 97.350,0085.543,79 93,190.628,61 97,7

92.746,0016039001 Oskrba z vodo 97.350,0085.543,79 93,190.628,61 97,7

92.746,00416280 Subvencioniranje cene GJS oskrba s pitno vodo 97.350,0085.543,79 93,190.628,61 97,7
92.746,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 97.350,0085.543,79 93,190.628,61 97,7
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73.758,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.758,0010.910,50 80,659.458,81 80,6

73.758,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 73.758,0010.910,50 80,659.458,81 80,6

1.400,00416501 Materialni stroški - upravljanje 1.400,001.400,10 92,31.292,48 92,3
1.400,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.400,001.400,10 92,31.292,48 92,3

1.200,00416502 Materialni stroški - ostalo 1.200,00481,19 17,7212,14 17,7
1.200,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,00481,19 17,7212,14 17,7

1.300,00416503 Zavarovalne premije za stanovanja 1.300,001.014,92 99,81.297,57 99,8
1.300,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.300,001.014,92 99,81.297,57 99,8

24.758,00416550 Redno vzdrževanje stanovanj 24.758,006.329,29 90,322.348,23 90,3
24.758,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 24.758,006.329,29 90,322.348,23 90,3

44.545,00416600 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 44.545,001.130,00 75,833.753,39 75,8
44.545,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 44.545,001.130,00 75,833.753,39 75,8

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

4.929,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

4.929,0019.485,00 100,04.929,00 100,0

4.929,0016069002 Nakup zemljišč 4.929,0019.485,00 100,04.929,00 100,0

4.929,00416010 Nakup zemljišč 4.929,0019.485,00 100,04.929,00 100,0
4.929,00420600 Nakup zemljišč 4.929,0019.485,00 100,04.929,00 100,0

46.339,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 46.339,0045.488,82 81,137.556,82 81,1

4.357,001702 Primarno zdravstvo 4.357,006.082,49 26,41.149,31 26,4

4.357,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.357,006.082,49 26,41.149,31 26,4

4.357,00417350 Sofin.invest.projektov Javnega zdrav.zavoda A.Drolca MB 4.357,006.082,49 26,41.149,31 26,4
4.357,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.357,006.082,49 26,41.149,31 26,4
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41.982,001707 Drugi programi na področju zdravstva 41.982,0039.406,33 86,736.407,51 86,7

35.982,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.982,0035.895,25 84,930.534,80 84,9

33.900,00417601 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 33.900,0033.813,25 83,928.452,80 83,9
33.900,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 33.900,0033.813,25 83,928.452,80 83,9

2.082,00417602 Sofin.zobozdravstv.nujne pomoči v nočnem času(ZD A.Drolca MB) 2.082,002.082,00 100,02.082,00 100,0
2.082,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.082,002.082,00 100,02.082,00 100,0

6.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 6.000,003.511,08 97,95.872,71 97,9

6.000,00417701 Mrliško ogledna služba 6.000,003.511,08 97,95.872,71 97,9
6.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.000,003.511,08 97,95.872,71 97,9

292.398,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 290.863,00292.603,56 63,4184.450,50 63,1

11.400,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 11.400,0023.534,71 1,5164,96 1,5

11.400,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 11.400,0023.534,71 1,5164,96 1,5

2.600,00418002 Tekoče vzdržev. - ostali kulturni spomeniki 2.600,002.387,35 6,3164,96 6,3
200,00402200 Električna energija 200,00177,94 82,5164,96 82,5

2.400,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.400,002.209,41 0,00,00 0,0

8.800,00418052 Obnova cerkve svete Radegunde 8.800,0016.147,36 0,00,00 0,0
8.800,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.800,0016.147,36 0,00,00 0,0

0,00418053 Sofin.obnove kulturnih spomenikov-obnova oltarja v cerkvi sv. Lovrenca 0,005.000,00 ---0,00 ---
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,005.000,00 ---0,00 ---
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214.054,001803 Programi v kulturi 213.004,00155.818,85 61,4130.831,52 61,1

93.094,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 93.094,0068.176,54 54,350.524,49 54,3

29.364,00418100 Mariborska knjižnica, Enota Lovrenc/P: 29.364,0028.013,73 96,628.371,67 96,6
25.505,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 25.505,0024.507,02 96,224.532,25 96,2

3.559,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 3.559,003.410,35 99,53.540,26 99,5

300,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 300,0096,36 99,7299,16 99,7

10.212,00418101 MB  knjižnica - materialni stroški 10.212,0014.445,00 50,05.106,00 50,0
10.212,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.212,0014.445,00 50,05.106,00 50,0

1.440,00418102 MB knjižnica - programi 1.440,002.880,00 100,01.440,00 100,0
1.440,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.440,002.880,00 100,01.440,00 100,0

10.500,00418103 MB knjižnica - gradivo, knjige 10.500,0015.750,00 50,05.250,00 50,0
10.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.500,0015.750,00 50,05.250,00 50,0

5.871,00418104 MB knjižnica - skupne naloge, plače zaposlenim 5.871,004.665,31 98,65.788,15 98,6
5.137,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.151,004.057,57 98,15.054,93 98,4

734,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 720,00607,74 101,8733,22 99,9

2.042,00418105 MB knjiž.-sofinanc.material.str.skupnih nalog 2.042,002.422,50 50,01.021,00 50,0
2.042,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.042,002.422,50 50,01.021,00 50,0

3.950,00418124 Nakup opreme za MB knjižnico,Enota Lovrenc na Pohorju 3.950,000,00 89,83.547,67 89,8
2.350,00420246 Nakup opreme za knjižnice 3.950,000,00 49,31.947,67 82,9

1.600,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 ---1.600,00 100,0

29.715,00418125 Knjižnica Lovrenc na P.-unovčitev garancije za odpr.napak v gar.d. 29.715,000,00 0,00,00 0,0
29.715,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 29.715,000,00 0,00,00 0,0

20.075,0018039003 Ljubiteljska kultura 20.075,0026.649,33 89,718.015,95 89,7

13.555,00418140 Ljubiteljska kultura - mat.str.-izvajanje kulturnih programov 13.555,0011.674,68 87,811.895,95 87,8
13.555,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.555,0011.674,68 87,811.895,95 87,8
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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

400,00418150 Drugi programi - občasne akcije 400,000,00 0,00,00 0,0
400,00402099 Drugi splošni material in storitve 400,000,00 0,00,00 0,0

0,00418242 Sofin.nakupa oblek Pihalni godbi PGD Lovrenc na Pohorju 0,008.854,65 ---0,00 ---
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,008.854,65 ---0,00 ---

100.885,0018039005 Drugi programi v kulturi 99.835,0060.992,98 62,462.291,08 61,7

22.704,00418200 Materialni str. Kulturni dom Lovrenc/P 21.504,0020.744,16 93,720.138,43 88,7
6.845,00402001 Čistilni material in storitve 6.824,007.551,13 100,36.844,68 100,0

9.220,00402099 Drugi splošni material in storitve 7.820,007.374,56 117,99.215,79 100,0

2.300,00402200 Električna energija 2.300,001.308,20 87,92.021,36 87,9

3.899,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.120,004.109,29 44,51.834,01 47,0

70,00402203 Voda in komunalne storitve 70,0028,42 99,969,91 99,9

217,00402204 Odvoz smeti 230,00236,10 0,00,00 0,0

153,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 140,00136,46 109,1152,68 99,8

500,00418210 Tekoče vzdrž.Kult.dom Lovrenc/P. 500,001.498,34 12,060,00 12,0
500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,001.498,34 12,060,00 12,0

1.000,00418220 Najemnine dvorane KD Lovrenc/P. 1.000,00917,35 92,6926,30 92,6
1.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.000,00917,35 92,6926,30 92,6

12.637,00418230 Materialni str. -Prired.center 12.637,009.792,09 97,612.338,14 97,6
5.997,00402001 Čistilni material in storitve 5.997,004.653,40 100,05.996,13 100,0

700,00402099 Drugi splošni material in storitve 700,001.125,26 94,7662,53 94,7

893,00402200 Električna energija 860,00646,36 103,8892,46 99,9

4.217,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.250,002.766,95 98,54.186,18 99,3

170,00402203 Voda in komunalne storitve 150,0095,79 93,2139,86 82,3

30,00402204 Odvoz smeti 50,0041,64 0,00,00 0,0

630,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 630,00462,69 73,2460,98 73,2

848,00418240 Tekoče vzdrž.in zavarov.pr.Prireditveni center 1.200,001.200,00 62,6751,02 88,6
848,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200,001.200,00 62,6751,02 88,6
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1.110,00418245 Najemnine dvorane Prireditvenega centra 1.000,00968,95 110,71.106,61 99,7
1.110,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.000,00968,95 110,71.106,61 99,7

20.527,00418301 Nakup opreme za Kulturni d. Lovrenc/p. 20.527,000,00 89,318.335,43 89,3
20.527,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.527,000,00 89,318.335,43 89,3

4.865,00418303 Investicijsko vzdrž.Kult.dom Lovrenc/P. 4.773,0018.709,00 101,94.864,09 100,0
4.865,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.773,0018.709,00 101,94.864,09 100,0

9.487,00418309 Invest.Kulturni dom - unovčitev bančne garancije za odpr.napak v gar.d.. 9.487,000,00 0,00,00 0,0
9.487,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.487,000,00 0,00,00 0,0

900,00418330 Inv.prired.center - nakup opreme 900,000,00 0,00,00 0,0
900,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 900,000,00 0,00,00 0,0

4.200,00418331 Invest.vzdrževanje Prireditvenega centra 4.200,007.163,09 89,83.771,06 89,8
4.200,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.200,007.163,09 89,83.771,06 89,8

22.107,00418351 Premični oder 22.107,000,00 0,00,00 0,0
22.107,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 22.107,000,00 0,00,00 0,0

3.963,001804 Podpora posebnim skupinam 3.720,003.520,00 106,53.963,00 100,0

3.363,0018049001 Programi veteranskih organizacij 3.120,002.920,00 107,83.363,00 100,0

1.443,00418430 Zveza borcev 1.200,001.200,00 120,31.443,00 100,0
1.443,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,001.200,00 120,31.443,00 100,0

420,00418431 Območno združenje slov.častnikov, Ruše 420,00420,00 100,0420,00 100,0
420,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 420,00420,00 100,0420,00 100,0

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 200,000,00 100,0200,00 100,0
200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,000,00 100,0200,00 100,0
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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

62.981,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 62.739,00109.730,00 78,949.491,02 78,6

62.981,0018059001 Programi športa 62.739,00109.730,00 78,949.491,02 78,6

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

1.100,00418602 Izobraževanje kadrov 1.100,001.100,00 90,3993,55 90,3
1.100,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.100,001.100,00 90,3993,55 90,3

21.700,00418603 Najemnine dvoran 21.700,0019.650,64 84,418.315,23 84,4
21.700,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.700,0019.650,64 84,418.315,23 84,4

400,00418604 Materialni stroški in stroški storitev 400,00400,00 0,00,00 0,0
400,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00400,00 0,00,00 0,0

2.190,00418605 Krajevne športne prireditve 2.190,001.660,00 81,31.780,22 81,3
2.190,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.190,001.660,00 81,31.780,22 81,3

12.751,00418650 Material.str.Prireditveni center 12.449,0010.541,33 94,211.722,51 91,9
7.709,00402001 Čistilni material in storitve 7.709,006.013,38 100,07.708,95 100,0

477,00402099 Drugi splošni material in storitve 400,00386,70 119,1476,46 99,9

1.140,00402200 Električna energija 915,00831,02 124,51.139,50 100,0

3.225,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.225,003.225,00 73,52.370,00 73,5

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0031,62 27,627,60 27,6

100,00402204 Odvoz smeti 100,0053,61 0,00,00 0,0

1.140,00418660 Tekoče vzdrž.in zavarov.prem.Prireditveni c. 1.200,001.500,00 85,41.024,80 89,9
1.140,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200,001.500,00 85,41.024,80 89,9

500,00418661 Najemnine dvoran Prired.centra 500,00418,52 23,1115,34 23,1
500,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 500,00418,52 23,1115,34 23,1
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0,00418706 Prenova in preureditev dodatnih prostorov za fitnes 0,0038.188,29 ---0,00 ---
0,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,0025.354,47 ---0,00 ---

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0012.833,82 ---0,00 ---

0,00418708 Plezalna stena 0,0021.301,20 ---0,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,0021.301,20 ---0,00 ---

8.230,00418710 Oprema za visoko plezalno steno 8.230,000,00 6,9569,37 6,9
8.230,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.230,000,00 6,9569,37 6,9

1.169.695,0019 IZOBRAŽEVANJE 1.169.250,00538.191,10 91,11.065.041,43 91,1

478.037,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 478.037,00390.605,12 83,1397.454,87 83,1

478.037,0019029001 Vrtci 478.037,00390.605,12 83,1397.454,87 83,1

366.620,00419100 Transfer vrtcu razlika med ceno progr.in plačili staršev 366.620,00328.167,90 87,3319.882,56 87,3
366.620,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 366.620,00328.167,90 87,3319.882,56 87,3

26.030,00419102 Pokritje primanjkljaja za leto 2017 - vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju 26.030,000,00 100,026.029,56 100,0
26.030,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 26.030,000,00 100,026.029,56 100,0

1.000,00419110 Stroški nadstandardne zaposlitve - spremstvo 1.000,000,00 0,00,00 0,0
883,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 883,000,00 0,00,00 0,0

111,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 111,000,00 0,00,00 0,0

6,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 6,000,00 0,00,00 0,0

1.190,00419111 Vrtec-dodatna strokovna pomoč 1.190,00603,15 43,4516,89 43,4
1.190,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 1.190,00603,15 43,4516,89 43,4

51.300,00419120 Domicil - razlika med ceno programa in plačili staršev 51.300,0049.498,59 96,349.408,95 96,3
51.300,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 51.300,0049.498,59 96,349.408,95 96,3

1.000,00419130 Redno vzdrževanje - vrtec 1.000,001.288,77 69,2692,14 69,2
1.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.288,77 69,2692,14 69,2
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1.000,00419162 Nakup opreme za vrtec 1.000,001.046,71 92,5924,77 92,5
1.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.046,71 92,5924,77 92,5

1.700,00419167 Novogr.in rek.6 odd.vrtca v Lovrencu na P.- vris stavbe v katast.s.,tabla 1.700,000,00 0,00,00 0,0
1.700,00420401 Novogradnje 1.700,000,00 0,00,00 0,0

28.197,00419168 Odprava napak na 6 odd.vrtcu pri OŠ Lovrenc-sred.unovč.garancije za odpr.napak 
v gar.d.

28.197,000,00 0,00,00 0,0

28.197,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 28.197,000,00 0,00,00 0,0

0,00419169 Senčila za vrtec pri OŠ Lovrenc na P. 0,0010.000,00 ---0,00 ---
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,0010.000,00 ---0,00 ---

621.027,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 620.650,0083.714,66 97,3603.791,69 97,2

611.885,0019039001 Osnovno šolstvo 611.508,0079.620,44 97,3594.771,58 97,2

35.944,00419201 Nadstandard- plače izvajalcev 35.944,0026.847,56 95,534.327,85 95,5
30.700,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 30.700,0023.397,50 99,430.511,09 99,4

4.488,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 4.488,003.179,23 70,13.146,32 70,1

756,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 756,00270,83 88,7670,44 88,7

1.098,00419203 Sof.plače OŠ Lovrenc na P.-projekt prva zaposlitev 1.098,000,00 99,71.095,03 99,7
945,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 945,000,00 100,0945,00 100,0

149,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 149,000,00 100,0149,00 100,0

4,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4,000,00 25,81,03 25,8

42.117,00419210 Materialni stroški OŠ 42.117,0034.506,90 99,341.833,91 99,3
42.117,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 42.117,0034.506,90 99,341.833,91 99,3

3.298,00419220 Redno vzdržev.OŠ Lovrenc/P. 3.298,003.380,40 99,73.288,80 99,7
3.298,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.298,003.380,40 99,73.288,80 99,7

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

Stran: 28 od 41
210



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004 - OBČINSKA UPRAVA

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

PRORAČ.2018

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018

(4) (4)/(3)

Indeks

210,00419240 Zveza prijateljev mladine - bralna značka 210,00206,60 84,1176,65 84,1
210,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 210,00206,60 84,1176,65 84,1

1.220,00419241 Sofin.projekta "otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo"Radio štaj.tednik Ptuj 1.220,00400,00 65,6800,00 65,6
1.220,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.220,00400,00 65,6800,00 65,6

800,00419245 Nagradni izlet 800,00550,00 94,4754,85 94,4
800,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 800,00550,00 94,4754,85 94,4

4.877,00419250 Svetovalni center Maribor 4.500,004.500,00 108,34.875,00 100,0
3.792,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.520,003.499,68 107,73.791,32 100,0

743,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 670,00685,32 110,8742,43 99,9

342,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 310,00315,00 110,1341,25 99,8

8.300,00419300 Investicijsko vzdržev. OŠ Lovrenc/P. 8.300,002.500,00 72,05.976,77 72,0
8.300,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.300,002.500,00 72,05.976,77 72,0

2.533,00419301 Sofinanc.nakupa opreme OŠ Lovrenc/P. 2.533,001.596,98 100,02.532,54 100,0
2.533,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.533,001.596,98 100,02.532,54 100,0

60.548,00419317 Odprava napak na VŠD (iz sredstev bančne garancije) 60.548,000,00 79,648.170,53 79,6
60.548,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.548,000,00 79,648.170,53 79,6

449.590,00419318 Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju 449.590,003.782,00 100,0449.589,65 100,0
449.590,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 449.590,003.782,00 100,0449.589,65 100,0

9.142,0019039002 Glasbeno šolstvo 9.142,004.094,22 98,79.020,11 98,7

4.841,00419400 Mater.str.in drugi osebni prejemki-Konservatorij za glasbo in balet MB 4.841,004.094,22 97,54.719,61 97,5
4.100,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.100,003.353,22 97,03.978,61 97,0

741,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 741,00741,00 100,0741,00 100,0

4.301,00419461 Nakup pianina YAMAHA za glasbeno šolo 4.301,000,00 100,04.300,50 100,0
4.301,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.301,000,00 100,04.300,50 100,0
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70.631,001906 Pomoči šolajočim 70.563,0063.871,32 90,463.794,87 90,3

63.071,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 63.003,0058.461,32 95,059.824,87 94,9

30.751,00419550 Prevozi nad 4 km 32.051,0028.524,58 86,827.828,38 90,5
30.751,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 32.051,0028.524,58 86,827.828,38 90,5

7.500,00419551 Nevarni prevozi 6.200,006.454,18 120,97.497,57 100,0
7.500,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 6.200,006.454,18 120,97.497,57 100,0

17.600,00419552 Krožna vožnja,prevoz otrok s posebnimi potrebami 17.600,0017.351,36 98,717.371,74 98,7
17.600,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 17.600,0017.351,36 98,717.371,74 98,7

3.900,00419553 Razvojni programi sofinanc.šole v naravi in plavalnega tečaja 3.900,003.004,24 97,63.807,90 97,6
3.900,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.900,003.004,24 97,63.807,90 97,6

1.068,00419555 Subvencioniranje šolske prehrane 1.000,00874,86 106,71.067,28 99,9
1.068,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.000,00874,86 106,71.067,28 99,9

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

7.560,0019069003 Štipendije 7.560,005.410,00 52,53.970,00 52,5

7.560,00419661 Štipendiranje dijakov in študentov 7.560,005.410,00 52,53.970,00 52,5
7.560,00411799 Druge štipendije 7.560,005.410,00 52,53.970,00 52,5

336.164,0020 SOCIALNO VARSTVO 331.045,00307.415,57 98,7326.720,49 97,2

2.291,002002 Varstvo otrok in družine 2.400,001.474,40 87,32.095,20 91,5

2.291,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 2.400,001.474,40 87,32.095,20 91,5

2.291,00420100 Obdarovanje novorojenčkov 2.400,001.474,40 87,32.095,20 91,5
2.291,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.400,001.474,40 87,32.095,20 91,5
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333.873,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 328.645,00305.941,17 98,8324.625,29 97,2

50.141,0020049002 Socialno varstvo invalidov 50.100,0054.692,87 100,150.140,10 100,0

50.141,00420140 Družinski pomočnik 50.100,0054.692,87 100,150.140,10 100,0
50.141,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 50.100,0054.692,87 100,150.140,10 100,0

230.878,0020049003 Socialno varstvo starih 225.857,00211.185,63 99,4224.549,56 97,3

145.670,00420150 Zavodsko varstvo 141.000,00132.971,06 103,3145.669,77 100,0
145.670,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 141.000,00132.971,06 103,3145.669,77 100,0

7.343,00420161 Dejavnost izvajanja pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-vodenje 6.992,005.599,20 105,07.342,68 100,0
7.343,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 6.992,005.599,20 105,07.342,68 100,0

69.265,00420171 Dejav. izvaj.pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-izvajanje storit.pom.na domu 69.265,0057.537,61 98,568.237,11 98,5
69.265,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 69.265,0057.537,61 98,568.237,11 98,5

3.600,00420172 Dejav.izvaj.pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-prev.str.za izv.d.pomoči na domu 3.600,003.600,00 91,73.300,00 91,7
3.600,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 3.600,003.600,00 91,73.300,00 91,7

0,00420192 Projekt.naloga,proj.dok.Dom Danice Vogrinec Maribor 0,0011.477,76 ---0,00 ---
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0011.477,76 ---0,00 ---

5.000,00420193 Medgeneracijsko središče Lovrenška livada 5.000,000,00 0,00,00 0,0
5.000,00420401 Novogradnje 5.000,000,00 0,00,00 0,0

31.402,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 31.320,0026.139,95 96,830.330,60 96,6

18.276,00420300 Subvencioniranje najemnin 18.000,0017.112,58 101,518.275,33 100,0
18.276,00411920 Subvencioniranje stanarin 18.000,0017.112,58 101,518.275,33 100,0

4.082,00420302 Letovanje otrok 4.000,003.811,19 100,44.014,64 98,4
4.082,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.000,003.811,19 100,44.014,64 98,4

6.224,00420303 Izredne socialne pomoči 6.500,004.986,86 82,35.346,52 85,9
6.224,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.500,004.986,86 82,35.346,52 85,9
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900,00420304 Prehrana dojenčkov 900,00229,32 92,1828,72 92,1
900,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00229,32 92,1828,72 92,1

1.920,00420310 Pogrebni stroški 1.920,000,00 97,21.865,39 97,2
1.920,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.920,000,00 97,21.865,39 97,2

21.452,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 21.368,0013.922,72 91,819.605,03 91,4

3.800,00420400 Sofinanc.dejavnosti humanitarnih društev,organizacij 3.800,004.365,00 100,03.800,00 100,0
3.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.800,004.365,00 100,03.800,00 100,0

1.081,00420401 Sofinanciranje varne hiše,( materinskega doma - v l.2010 na 420404)) 997,00999,96 108,41.080,29 99,9
1.081,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 997,00999,96 108,41.080,29 99,9

150,00420402 Sofinanciranje delovanja LAS za boj proti drogi 150,0085,00 46,770,00 46,7
100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,0085,00 70,070,00 70,0

50,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,000,00 0,00,00 0,0

151,00420403 Sofinanc.varuhinje bolnikovih pravic(sofin.MOM) 151,0059,00 0,00,00 0,0
151,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 151,0059,00 0,00,00 0,0

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

12.220,00420405 Sofinanciranje preventivnega programa - CSD, Zavod Danica 12.220,004.363,76 99,112.104,74 99,1
5.418,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.220,004.363,76 43,45.303,11 97,9

6.802,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,000,00 ---6.801,63 100,0

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

1.500,00420409 Večgeneracijski dnevni center Štajerska 1.500,001.500,00 0,00,00 0,0
1.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 0,00,00 0,0
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7.975,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.050,005.627,77 37,43.385,15 42,5

7.975,002201 Servisiranje javnega dolga 9.050,005.627,77 37,43.385,15 42,5

6.800,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 6.800,005.407,21 46,53.164,59 46,5

200,00422100 Obresti od dolgoročnih kreditov - Stanovanjski sklad 200,00148,37 67,3134,67 67,3
200,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 200,00148,37 67,3134,67 67,3

2.500,00422101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Eko sklad 2.500,002.472,03 67,81.695,52 67,8
2.500,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.500,002.472,03 67,81.695,52 67,8

900,00422102 Obresti od kratkoročnih kred.-likvidnostnih 900,000,00 0,00,00 0,0
900,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 900,000,00 0,00,00 0,0

900,00422103 Obresti od dolgoročnega kredita - PBS, l.2007,092016 prevz.NKBM 900,00702,98 67,2604,46 67,2
900,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 900,00702,98 67,2604,46 67,2

100,00422104 Obresti od dolgoročnega kredita - pogodba l. 2009 100,000,00 0,00,00 0,0
100,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 100,000,00 0,00,00 0,0

2.200,00422105 Obresti od dolgoroč.kredita-PBS, l.2014,092016 prevz.NKBM 2.200,002.083,83 33,2729,94 33,2
2.200,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.200,002.083,83 33,2729,94 33,2

1.175,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.250,00220,56 9,8220,56 18,8

1.175,00422300 Stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomest. Za voden.kr. 2.250,00220,56 9,8220,56 18,8
1.175,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 2.250,00220,56 9,8220,56 18,8

46.480,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 55.379,0035.000,00 81,345.000,00 96,8

45.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.000,0035.000,00 100,045.000,00 100,0

45.000,0023029001 Rezerva občine 45.000,0035.000,00 100,045.000,00 100,0

45.000,00423100 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 45.000,0035.000,00 100,045.000,00 100,0
45.000,00409100 Proračunska rezerva 45.000,0035.000,00 100,045.000,00 100,0
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1.480,002303 Splošna proračunska rezervacija 10.379,000,00 0,00,00 0,0

1.480,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 10.379,000,00 0,00,00 0,0

1.480,00423300 Tekoča proračunska rezerva 10.379,000,00 0,00,00 0,0
1.480,00409000 Splošna proračunska rezervacija 10.379,000,00 0,00,00 0,0
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0005 REŽIJSKI OBRAT 201.080,00201.179,00328.520,27 71,8144.443,27 71,8

45.400,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 45.400,0038.391,66 72,732.993,23 72,7

45.400,000603 Dejavnost občinske uprave 45.400,0038.391,66 72,732.993,23 72,7

45.400,0006039001 Administracija občinske uprave 45.400,0038.391,66 72,732.993,23 72,7

36.423,00506301 Plače - režijski obrat 36.423,0032.489,70 73,626.807,16 73,6
27.355,00400000 Osnovne plače 27.355,0022.153,87 76,821.003,49 76,8

2.200,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.200,001.396,99 43,7961,68 43,7

84,00400004 Drugi dodatki 84,00628,88 0,00,00 0,0

2.108,00400100 Regres za letni dopust 2.108,001.856,62 89,81.892,79 89,8

3.060,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.060,001.657,39 53,91.648,10 53,9

1.302,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 916,000,00 142,01.301,10 99,9

314,00400400 Sredstva za nadurno delo 700,000,00 0,00,00 0,0

0,00400901 Odpravnine 0,004.795,95 ---0,00 ---

6.267,00506302 Prispevki delodajalca za socialno varnost -rež.obrat 6.267,004.309,21 71,14.454,62 71,1
2.905,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.905,002.227,96 72,52.107,04 72,5

2.158,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.158,001.646,57 71,91.551,71 71,9

177,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 177,00132,54 70,3124,40 70,3

24,00401200 Prispevek za zaposlovanje 24,0022,87 38,09,13 38,0

38,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 38,0024,96 61,723,46 61,7

965,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 965,00254,31 66,2638,88 66,2

250,00506400 Materialni stroški - zaščitna sredstva 250,000,00 0,00,00 0,0
250,00402099 Drugi splošni material in storitve 250,000,00 0,00,00 0,0

500,00506401 Potni stroški zaposlenih- rež.obrat 500,000,00 0,00,00 0,0
50,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,000,00 0,00,00 0,0

400,00402402 Stroški prevoza v državi 400,000,00 0,00,00 0,0

50,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,000,00 0,00,00 0,0
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1.960,00506402 Obratovalni str.režijski obrat (del obrat.str.prired.c.) 1.960,001.592,75 88,31.731,45 88,3
40,00402001 Čistilni material in storitve 40,000,00 0,00,00 0,0

270,00402099 Drugi splošni material in storitve 270,00185,53 77,5209,21 77,5

570,00402200 Električna energija 570,00369,43 89,5510,00 89,5

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,0

50,00402203 Voda in komunalne storitve 50,0014,03 24,512,24 24,5

30,00402204 Odvoz smeti 30,0023,76 0,00,00 0,0

36.719,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 35.984,0034.023,99 81,029.158,30 79,4

36.719,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 35.984,0034.023,99 81,029.158,30 79,4

36.719,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 35.984,0034.023,99 81,029.158,30 79,4

22.235,00515313 Tekoče vzdrž.kanaliz.omrežja odpadnih vod 21.500,0017.959,99 102,422.008,30 99,0
3.442,00402200 Električna energija 3.500,002.645,01 91,93.216,18 93,4

18.735,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.000,0015.314,98 104,118.734,19 100,0

58,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---57,93 99,9

850,00515315 Izdelava elaborata o oblikov.cen izvaj.storit.OGJS odvajanja odpad.voda 850,00750,00 88,2750,00 88,2
850,00402099 Drugi splošni material in storitve 850,00750,00 88,2750,00 88,2

732,00515317 Stroški izdaje projektnih pogojev in mnenj (Nigrad) 732,000,00 0,00,00 0,0
732,00402099 Drugi splošni material in storitve 732,000,00 0,00,00 0,0

1.467,00515413 Kanaliz.za kom.odp.v.Slepnica (ob LC Lovrenc/P.-LehenU.) 1.467,000,00 0,00,00 0,0
1.467,00420401 Novogradnje 1.467,000,00 0,00,00 0,0

8.435,00515415 Projektna dokum.-za izgrad.fekalnega kanala:odcep Kurja vas-Slepnica 8.435,0015.314,00 75,96.400,00 75,9
8.435,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.435,0015.314,00 75,96.400,00 75,9

2.000,00515416 Izgradnja fekal.kanala ob rekon.cR3-701/1270 Ruta-Lovrenc Pesek 2.000,000,00 0,00,00 0,0
2.000,00420401 Novogradnje 2.000,000,00 0,00,00 0,0

1.000,00515417 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Lovrenc na Pohorju-študija 
izvedlj.,dok.

1.000,000,00 0,00,00 0,0

1.000,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,000,00 0,00,00 0,0
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118.961,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

119.795,00256.104,62 68,782.291,74 69,2

112.361,001603 Komunalna dejavnost 113.195,00253.702,26 68,978.029,81 69,5

83.377,0016039001 Oskrba z vodo 84.445,00231.150,57 72,961.582,50 73,9

28.493,00516201 Redno vzdrževanje vodovoda 29.561,0037.029,83 72,421.389,72 75,1
28.493,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 29.561,0037.029,83 72,421.389,72 75,1

9.500,00516204 Storitve in material povezan z dejavnostjo vodovoda 9.500,005.142,69 79,97.594,56 79,9
3.938,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.000,002.676,55 65,92.635,09 66,9

5.500,00402200 Električna energija 5.500,002.466,14 89,14.897,75 89,1

62,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---61,72 99,6

2.500,00516205 Analize vode 2.500,002.195,36 56,81.419,00 56,8
2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.195,36 56,81.419,00 56,8

4.600,00516207 Sistem HACCP 4.600,004.560,00 90,94.180,00 90,9
4.600,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.600,004.560,00 90,94.180,00 90,9

2.900,00516209 Plačilo vodarine Mariborskemu vodovodu (nabava vode za Činžat, Ruto) 2.900,003.588,63 89,42.593,15 89,4
2.900,00402203 Voda in komunalne storitve 2.900,003.588,63 89,42.593,15 89,4

900,00516210 Izdel.elaborata o oblikov. Cen izvaj.storit.OGJS oskrbe s pitno vodo 900,00800,00 88,9800,00 88,9
900,00402099 Drugi splošni material in storitve 900,00800,00 88,9800,00 88,9

2.500,00516211 Daljinski nadzor objektov vodooskrbe 2.500,00228,40 67,71.692,70 67,7
2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,00228,40 67,71.692,70 67,7

11.984,00516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 11.984,0039.023,68 52,56.296,86 52,5
11.984,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.984,0039.023,68 52,56.296,86 52,5

0,00516276 Inv.v obnovo in izgradnjo vodovoda skozi trško naselje 0,002.132,16 ---0,00 ---
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,002.132,16 ---0,00 ---
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16.700,00516282 Sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu 16.700,00135.349,82 93,515.616,51 93,5
16.700,00420401 Novogradnje 16.700,00135.349,82 93,515.616,51 93,5

1.300,00516285 Priprava elaborata o delovanju vodovod.sist. Lovrenc na Pohorju 1.300,001.100,00 0,00,00 0,0
1.300,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.300,001.100,00 0,00,00 0,0

2.000,00516286 Izgradnja vodovoda ob rekon.c.R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek 2.000,000,00 0,00,00 0,0
2.000,00420401 Novogradnje 2.000,000,00 0,00,00 0,0

17.500,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 17.500,0015.313,99 46,58.133,45 46,5

1.000,00516401 Tekoče vzdrževanje pokopališč 1.000,000,00 0,00,00 0,0
1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 0,00,00 0,0

500,00516403 Tekoče vzdrževanje objektov -mrliških vežic 500,000,00 0,00,00 0,0
500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,000,00 0,00,00 0,0

9.750,00516404 Energija, voda, komunalne storitve 9.750,007.849,91 62,36.069,79 62,3
2.100,00402200 Električna energija 2.100,001.524,56 61,51.291,78 61,5

150,00402203 Voda in komunalne storitve 150,0046,20 21,031,42 21,0

7.500,00402204 Odvoz smeti 7.500,006.279,15 63,34.746,59 63,3

1.850,00516405 Splošne storitve in material za pokopal.dejavnost 1.850,001.293,77 76,51.416,00 76,5
1.550,00402001 Čistilni material in storitve 1.550,001.170,00 91,41.416,00 91,4

300,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,00123,77 0,00,00 0,0

400,00516407 Goriva in maziva za delovne stroje in naprave 400,00215,81 60,7242,84 60,7
400,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 400,00215,81 60,7242,84 60,7

1.000,00516408 Tekoče vzdržev.opreme-delov.naprav za pokopališko dejavnost 1.000,000,00 40,5404,82 40,5
1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 40,5404,82 40,5

1.500,00516471 Investicijsko vzdrževanje pokopališč 1.500,005.219,50 0,00,00 0,0
1.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500,005.219,50 0,00,00 0,0

1.500,00516474 Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 1.500,00735,00 0,00,00 0,0
1.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500,00735,00 0,00,00 0,0
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10.250,0016039003 Objekti za rekreacijo 10.250,007.237,70 69,17.080,44 69,1

3.000,00516601 Stroški urejanja javnih površin - zelenice 3.000,002.360,93 68,92.068,24 68,9
3.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,002.360,93 68,92.068,24 68,9

2.250,00516602 Str.urejanja javnih površin - prevoz.stroški,storitve 2.250,00965,12 69,71.568,20 69,7
1.300,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.300,00653,44 89,71.166,53 89,7

50,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 50,0024,26 45,922,94 45,9

900,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 900,00287,42 42,1378,73 42,1

3.000,00516606 Tekoče vzdrževanje opreme za urejanje javnih površin 3.000,003.761,65 79,82.394,12 79,8
3.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.000,003.761,65 79,82.394,12 79,8

2.000,00516611 Nabava opreme za urejanje javnih površin 2.000,00150,00 52,51.049,88 52,5
2.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00150,00 52,51.049,88 52,5

1.234,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 1.000,000,00 123,31.233,42 100,0

1.234,00516603 Stroški črpanja in čiščenja 1.000,000,00 123,31.233,42 100,0
1.234,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,000,00 123,31.233,42 100,0

6.600,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

6.600,002.402,36 64,64.261,93 64,6

6.600,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.600,002.402,36 64,64.261,93 64,6

1.700,00516901 Stroški urejanja zemljišč 1.700,00344,16 41,7708,94 41,7
1.700,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.700,00344,16 41,7708,94 41,7

4.900,00516902 Stroški premoženja 4.900,002.058,20 72,53.552,99 72,5
1.900,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.900,001.341,72 60,31.145,04 60,3

3.000,00402999 Drugi operativni odhodki 3.000,00716,48 80,32.407,95 80,3

3.911.610,003.911.610,002.969.702,73 86,33.374.130,25 86,3Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov
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0004 OBČINSKA UPRAVA 147.508,00147.508,00135.879,20 100,0147.470,06 100,0

147.508,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 147.508,00135.879,20 100,0147.470,06 100,0

147.508,002201 Servisiranje javnega dolga 147.508,00135.879,20 100,0147.470,06 100,0

147.508,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 147.508,00135.879,20 100,0147.470,06 100,0

700,00422200 Glavnica za odplačilo dolgoročnih stanovanjskih kreditov 700,00639,08 95,2666,46 95,2
700,005503050 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Stanov.sklad RS 700,00639,08 95,2666,46 95,2

41.540,00422203 Glavnica za odplač.dolg.kred.Javnemu skl.Ribnica,p.4000NCS-40193 41.540,0041.538,00 100,041.538,00 100,0
41.540,005503052 Odplač.kred.javnim skladom-dolgor.kred.-Javni sklad Ribnica 41.540,0041.538,00 100,041.538,00 100,0

6.884,00422204 Glavnica za odplač.kredita RS,MGRT, JP Srparska pot IV,najet l.2016 6.884,000,00 100,06.883,28 100,0
6.884,005503070 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2016 6.884,000,00 100,06.883,28 100,0

4.681,00422205 Glavnica za odplač.kredita RS,MGRT, LC Cesta na Kumen - 1. del,najet l. 2016 4.681,000,00 100,04.680,20 100,0
4.681,005503070 Odplačilo kredita državnemu prorač.-dolgor.kred.-najet v letu 2016 4.681,000,00 100,04.680,20 100,0

26.203,00422502 Glavnica za odplač.dolg.kred.PBS, št.p.1712/07-310,092016 pr.NKBM 26.203,0026.202,12 100,026.202,12 100,0
26.203,005501010 Odplač.kred.poslov.bankam-dolgoroč.kred.-PBSl.2007,092016 NKBM 26.203,0026.202,12 100,026.202,12 100,0

67.500,00422503 Glavnica za odplač dolgor.kred.-najet l.2014,092016 prevz.NKBM 67.500,0067.500,00 100,067.500,00 100,0
67.500,005501011 Odplač.kred.poslov.bankam-dologor.kr.-PBS.l.2014,092016 NKBM 67.500,0067.500,00 100,067.500,00 100,0
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0005 - REŽIJSKI OBRAT

ZAKLJ.R.2017 2REBPR2018
SPREJETI

PRORAČ.2018

2REP2018SP
VELJAVNI

PRORAČ.2018

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

ZAKLJU ČNI
RAČUN

L. 2018

(4) (4)/(3)

Indeks

0005 REŽIJSKI OBRAT 39.300,0039.300,0039.222,80 99,839.222,80 99,8

39.300,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 39.300,0039.222,80 99,839.222,80 99,8

39.300,002201 Servisiranje javnega dolga 39.300,0039.222,80 99,839.222,80 99,8

39.300,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 39.300,0039.222,80 99,839.222,80 99,8

7.200,00522500 Glavnica za odplač.dolg.kred.EKO skladu, p.221029-3/2004 7.200,007.123,36 98,97.123,36 98,9
7.200,005503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 7.200,007.123,36 98,97.123,36 98,9

32.100,00522501 Glavnica za odplač.dolg.kred.eko skladu, p.221032-24/2005 32.100,0032.099,44 100,032.099,44 100,0
32.100,005503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 32.100,0032.099,44 100,032.099,44 100,0

186.808,00186.808,00175.102,00 99,9186.692,86 99,9Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

4.098.418,004.098.418,003.144.804,73 86,93.560.823,11 86,9Skupaj:
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PRILOGA K TČ.: 3.3.

3.3.1. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV - INVESTICIJE

Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 

financiranja

Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

plan

Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan

Indeks realiz./ 

velj.plan

0001 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

OB167-14-0006 Stroški snemanja sej - nakup opreme
PV - lastna 

pror.sr. 4.200 1.1.2018 31.12.2021 1.200 1.200 597,80 49,82 49,82

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB167-15-0009 Oglasni panoji
PV - lastna 

pror.sr. 9.000 1.1.2018 31.12.2021 2.100 2.100 2.100,00 100,00 100,00

0004 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB167-09-0002 Invest.vzdrževanje poslov.p.-Zdravstveni dom Lovrenc na 

Pohorju
PV - lastna 

pror.sr. 4.100 1.1.2018 31.12.2018 4.100 4.100 0,00 0,00 0,00

OB167-12-0006 Invest.-Zdravstveni d. Lovrenc/P.-2.faza
PV - lastna 

pror.sr. 1.100 1.1.2018 31.12.2019 100 100 0,00 0,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premlož.,prrtebnim za 

delovanje občinske uprave 

OB167-09-0003 Nakup pisarniškega pohištva
PV - lastna 

pror.sr. 7.850 1.1.2018 31.12.2021 1.850 1.850 1.068,52 57,76 57,76

OB167-09-0004 Nakup pisarniške opreme
PV - lastna 

pror.sr. 7.500 1.1.2018 31.12.2021 1.500 1.500 714,03 47,60 47,60

OB167-09-0005 Nakup računalnikov
PV - lastna 

pror.sr. 24.500 1.1.2018 31.12.2021 15.500 15.500 14.905,02 96,16 96,16

OB167-09-0006 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
PV - lastna 

pror.sr. 4.475 1.1.2018 31.12.2021 1.300 1.475 1.474,26 113,40 99,95

OB167-09-0008 Nakup druge opreme in napeljav
PV - lastna 

pror.sr. 7.240 1.1.2018 31.12.2021 4.150 4.240 4.236,48 102,08 99,92

Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018
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Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 

financiranja

Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

plan

Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan

Indeks realiz./ 

velj.plan

Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018

OB167-09-0009 Nakup licenčne programske opreme
PV - lastna 

pror.sr. 7.735 1.1.2018 31.12.2021 2.000 1.735 1.589,34 79,47 91,60

OB167-15-0003 Invest.vzdržev.Poslovne stavbe Spodnji trg 8
PV - lastna 

pror.sr. 23.278 1.1.2018 31.12.2021 14.278 14.278 13.628,57 95,45 95,45

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB167-09-0011 Sofinanciranje nabave gasilske opreme-poraba 

požarne takse

PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna 29.476 1.1.2018 31.12.2021 7.100 7.676 7.676,00 108,11 100,00

OB167-09-0012 Osebna oprema gasilcev
PV - lastna 

pror.sr. 12.000 1.1.2018 31.12.2021 3.000 3.000 2.683,51 89,45 89,45

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

OB167-18-0002 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
PV - lastna 

pror.sr. 5.000 1.1.2018 31.12.2018 5.000 5.000 2.440,00 48,80 48,80

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Invest.vzdrž.in gradnja občinskih cest

OB167-09-0017 Rekonstrukc.JP v naselju-JP Pod Bregom 268m
PV - lastna 

pror.sr. 72.288 1.1.2015 31.12.2019 40.000 40.000 31.117,69 77,79 77,79

OB167-10-0007 Invest.vzdrž.lokalnih cest - izven naselja
PV - lastna 

pror.sr. 8.000 1.1.2018 31.12.2018 8.000 8.000 0,00 0,00 0,00

OB167-12-0011 Rekon.JP v naselju (z JR) - Cesta vstaje I
PV - lastna 

pror.sr. 76.873 1.1.2016 31.12.2020 6.873 6.873 4.890,00 71,15 71,15

OB167-13-0007 Rekon.LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku
PV - lastna 

pror.sr. 9.250 1.1.2016 31.12.2018 500 500 0,00 0,00 0,00

OB167-13-0009 Rekon.LC Lovrenc-Radoljna (Pot Šerc.brigade)
PV - lastna 

pror.sr. 7.230 1.1.2016 31.1.2018 500 500 0,00 0,00 0,00

OB167-14-0007 Odprava posl.neurja v 09 2014-Plaz Jodlov kl.
Skupaj 

projekt/viri 79.230 1.1.2015 31.12.2019 6.907 6.907 0,00 0,00 0,00
PV - lastna 

pror.sr. 32.554 6.907 6.907 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna 46.676 0 0 0,00 0,00 0,00
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Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 

financiranja

Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

plan

Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan

Indeks realiz./ 

velj.plan

Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018

OB167-16-0012 Rekon.LC Lovrenc-Radoljna (Pot Šerc.brigade)
Skupaj 

projekt/viri 222.376 9.2.2017 31.12.2019 108.158 108.158 96.588,96 89,30 89,30
PV - lastna 

pror.sr. 220.531 108.158 108.158 96.588,96 89,30 89,30
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna 1.845 0 0 0,00 0,00 0,00
OB167-18-0003 Tehn.dok.za odpravo posl.vetroloma v dec.2017 na cestni 

infrastrukt.
PV - lastna 

pror.sr. 10.000 1.10.2018 31.1.2019 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00

13029006 Invest.vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB167-17-0007 Rekonstr.ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek z 

izgrad.pločnikov,cest.razsvetlj.,meteor.kanalijacijo
Skupaj 

projekt/viri 4.320.315 1.1.2018 31.12.2020 10.892 10.892 0,00 0,00 0,00
PV - lastna 

pror.sr. 416.000 10.892 10.892 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna EU 

sred. 450.416 0 0 0,00 0,00 0,00
OV-Posred. 

pror. upor. 3.395.000 0 0 0,00 0,00 0,00
OV-Domači 

partnerji 58.899 0 0 0,00 0,00 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB167-10-0005 Invest.vzdržev.Zbirnega centra Lovrenc na P.
PV - lastna 

pror.sr. 12.260 1.1.2018 31.12.2021 3.065 3.065 0,00 0,00 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB167-09-0042 Invest.vzdržev.meteorne kanalizacije
PV - lastna 

pror.sr. 6.700 1.1.2018 31.12.2018 6.700 6.103 0,00 0,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB167-09-0043 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
PV - lastna 

pror.sr. 44.545 1.1.2018 31.12.2018 44.545 44.545 33.753,39 75,77 75,77
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč
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Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 

financiranja

Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

plan

Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan

Indeks realiz./ 

velj.plan

Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018

OB167-11-0009 Nakup zemljišč
PV - lastna 

pror.sr. 4.929 1.1.2018 31.12.2018 4.929 4.929 4.929,00 100,00 100,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB167-09-0045 Sofin.invest. Projektov JZZ A.Drolca Maribor
PV - lastna 

pror.sr. 4.357 1.1.2018 31.12.2018 4.357 4.357 1.149,31 26,38 26,38

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB167-14-0012 Obnova cerkve sv. Radegunde
PV - lastna 

pror.sr. 8.800 1.1.2018 31.12.2018 8.800 8.800 0,00 0,00 0,00

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB167-15-0002 Nakup opreme za MB knjižnico, Enota Lovrenc/P.
PV - lastna 

pror.sr. 3.950 1.1.2018 31.12.2018 3.950 3.950 3.547,67 89,81 89,81
OB167-17-0002 Knjižnica Lovrenc/P.-unovč.garanc.za odpravo napak v 

garanc.d.
PV - domači 

partnerji 29.715 1.1.2018 31.12.2018 29.715 29.715 0,00 0,00 0,00

1809005 Drugi programi v kulturi

OB167-09-0047 Invest.vzdrž.Kulturnega d.J.Petrun Lovrenc/P.
PV - lastna 

pror.sr. 8.865 1.1.2018 31.12.2020 4.773 4.865 4.864,09 101,91 99,98

OB167-09-0048 Nakup opreme za Kult.d.J.Petruna Lovrenc/P.
PV - lastna 

pror.sr. 23.527 1.1.2018 31.12.2020 20.527 20.527 18.335,43 89,32 89,32

OB167-09-0049 Nakup opreme za Priredit.center Lovrenc/P.
PV - lastna 

pror.sr. 900 1.1.2018 31.12.2018 900 900 0,00 0,00 0,00

OB167-09-0050 Invest.vzdržev.Priredit.centra Lovrenc/P.
PV - lastna 

pror.sr. 7.200 1.1.2018 31.12.2020 4.200 4.200 3.771,06 89,79 89,79
OB167-17-0003 Invest.kult.d.Lovrenc/P.-unovč.bančne gar.za odpravo 

napak v garancijski dobi
PV - domači 

partnerji 9.487 1.1.2018 31.12.2018 9.487 9.487 0,00 0,00 0,00

OB167-18-0001 Premični oder
Skupaj 

projekt/viri 22.107 1.1.2018 31.12.2019 22.107 22.107 0,00 0,00 0,00
PV - lastna 

pror.sr. 6.705 6.705 6.705 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna (EU 

sred) 15.402 15.402 15.402 0,00 0,00 0,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
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Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 

financiranja

Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

plan

Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan

Indeks realiz./ 

velj.plan

Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018

OB167-17-0004 Oprema za visoko plezalno steno
Skupaj 

projekt/viri 8.230 1.1.2018 31.12.2019 8.230 8.230 569,37 6,92 6,92
PV - lastna 

pror.sr. 2.496 2.496 2.496 569,37 22,81 22,81
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna (EU 

sred) 5.734 5.734 5.734 0,00 0,00 0,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB167-15-0005 Nakup opreme za vrtec Lovrencu na Pohorju
PV - lastna 

pror.sr. 1.000 1.1.2018 31.12.2018 1.000 1.000 924,77 92,48 92,48
OB167-15-0006 Novograd.in rekonstr.6 oddelčnega vrtca v Lovrencu/P.-vris 

zgradbe v kataster stavb, tabla za označitev
PV - lastna 

pror.sr. 1.700 1.1.2018 31.12.2019 1.700 1.700 0,00 0,00 0,00
OB167-17-0006 Odprava napak na 6 oddelč.vrcu pri OŠ Lovrenc/P.-

sred.unovč.garancije za odpr.napak v garanc.d.
PV - domači 

partnerji 28.197 1.1.2018 31.12.2019 28.197 28.197 0,00 0,00 0,00

1903 Parimarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB167-09-0054 Invest.vzdržev. OŠ Lovrenc na P.
PV - lastna 

pror.sr. 8.300 1.1.2018 31.12.2018 8.300 8.300 5.976,77 72,01 72,01

OB167-09-0055 Nakup opreme za OŠ Lovrenc na P.
PV - lastna 

pror.sr. 2.533 1.1.2018 31.12.2018 2.533 2.533 2.532,54 99,98 99,98

OB167-14-0010 Odprava napak na VŠD(iz sred.banč.gar.)
PV - domači 

partnerji 156.659 1.1.2015 31.12.2018 60.548 60.548 48.170,53 79,56 79,56

OB167-17-0013 Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju
Skupaj 

projekt/viri 449.590 1.1.2018 31.12.2018 449.590 449.590 449.589,65 100,00 100,00
PV - lastna 

pror.sr. 338.034 338.034 338.034 338.033,65 100,00 100,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna 111.556 111.556 111.556 111.556,00 100,00 100,00

19039002 Glasbeno šolstvo

OB167-16-0010 Nakup pianina Yamaha za glasbeno šolo
PV - lastna 

pror.sr. 4.301 1.1.2017 31.12.2018 4.301 4.301 4.300,50 99,99 99,99

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih
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Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 
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Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 
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Sprejeti 
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Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan
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Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018

OB167-17-0014 Medgeneracijsko središče - Lovrenška livada
Skupaj 

projekt/viri 4.946.755 1.1.2017 31.12.2019 5.000 5.000 0,00 0,00 0,00
PV - lastna 

pror.sr. 1.087.527 5.000 5.000 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna (EU 

sred.) 464.543 0 0 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna 154.848 0 0 0,00 0,00 0,00
OV-domači 

partnerji 3.239.837 0 0 0,00 0,00 0,00

0005 REŽIJSKI OBRAT

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB167-09-0062 Projekt.dokum.za komunal.odpadne vode 

Slepnica (Ob LC Lovrenc na p.-Lehen-Uran)
PV - lastna 

pror.sr. 24.949 1.1.2016 31.12.2019 8.435 8.435 6.400,00 75,87 75,87

OB167-17-0008 Izgrad.fekalnega kanala in vodovoda 

obrekonstr.c. R3-701/1270 Rita-Lovrenc-Pesek
Skupaj 

projekt/viri 559.324 1.1.2018 31.12.2020 4.000 4.000 0,00 0,00 0,00
PV - lastna 

pror.sr. 83.898 4.000 4.000 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna (EU 

sred.) 475.426 0 0 0,00 0,00 0,00

OB167-17-0010 Kanalizacija za komunalne odpadne vode 

Slepnica (ob LC Lovrenc/P.-Lehen-Uran)
Skupaj 

projekt/viri 1.140.735 1.1.2018 31.12.2019 1.467 1.467 0,00 0,00 0,00
PV - lastna 

pror.sr. 171.111 1.467 1.467 0,00 0,00 0,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna (EU 

sred.) 969.624 0 0 0,00 0,00 0,00

OB167-18-0004 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave-Občina 

Lovrenc na Pohorju
PV - lastna 

pror.sr. 19.800 1.10.2018 31.12.2020 1.000 1.000 0,00 0,00 0
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB167-09-0063 Investicijsko vzdrževanje vodovoda
PV - lastna 

pror.sr. 71.984 1.1.2018 31.12.2021 11.984 11.984 6.296,86 52,54 52,54

OB167-16-0005 Sekund.cevovod za potr.zaselka hiš na Rdečem 

Bregu (3 do 3c,16 in 6 do 7b)
PV - lastna 

pror.sr. 155.277 19.8.2016 31.12.2018 16.700 16.700 15.616,51 93,51 93,51

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB167-09-0067 Investicijsko vzdrževanje pokopališč
PV - lastna 

pror.sr. 56.500 1.1.2018 31.12.2021 1.500 1.500 0,00 0,00 0

OB167-09-0070 Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic
PV - lastna 

pror.sr. 5.500 1.1.2018 31.12.2020 1.500 1.500 0,00 0,00 0

16039003 Objekti za rekreacijo

OB167-11-0001 Nakup opreme, delovnih strojev za RO -dejavnost 

urejanja javnih površin
PV - lastna 

pror.sr. 6.000 1.1.2018 31.12.2020 2.000 2.000 1.049,88 52,49 52,49

Skupaj 

NRP-inv. 12.785.847 1.032.048 1.032.119 797.487,51 77,27 77,27
PV - lastna 

pror.sr. 3.144.352 764.309 763.804 630.084,98 82,44 82,49
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna 342.556 118.656 119.232 119.232,00 100,49 100,00
PV-Transfer iz 

državnega 

proračuna EU 

sred. 2.381.145 21.136 21.136 0 0,00 0,00
PV- Domači 

partnerji 224.058 127.947 127.947 48.170,53 37,65 37,65
SKUPAJ PV - 

PRORAČUNSKI 

VIRI 6.092.111 1.032.048 1.032.119 797.487,51 77,27 77,27
OV-Posred. 

pror. upor. 3.395.000 0 0 0
OV-Domači 

partnerji 3.298.736 0 0 0
SKUPAJ OV - 

OSTALI VIRI 6.693.736 0 0 0
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PRILOGA K TČ.: 3.3.

3.3.2. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV - DRŽAVNE POMOČI

Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt

Vir 

financiranja

Vrednost 

projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

plan

Veljavni 

plan Realizacija
Indeks realiz./ 

sprej. plan

Indeks realiz./ 

velj.plan

0004 OBČINSKA UPRAVA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagjanje podeželskih območij

411109 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz 

odročnih krajev (ukrep 6)
PV - lastna 

pror.sr. 2.400 1.1.2018 31.12.2021 600 600 600,00 100,00 100,00

11029003 Zemljiške operacije

411205 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmet. sred.na 

kmet. gospodar. v zvezi s primarno kmet. proizv.(ukrep1)

PV - lastna 

pror.sr. 27.000 1.1.2018 31.12.2021 3.000 3.000 2.317,26 77,24 77,24

SKUPAJ 

NRP -DP 29.400 3.600 3.600 2.917,26 81,04 81,04
PV - lastna 

pror.sr. 29.400 3.600 3.600 2.917,26 81,04 81,04

ostali viri 0 0 0 0 0 0

Skupaj 2018 - 2021 LETO 2018
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU PRILOGA K :4.1.6. IN 4.1.8.

PRERAZPOREDITVE SREDSTEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN PORABA SPLOŠNE PRORA ČUNSKE REZERVACIJE 

PRERAZPOREDITVE SREDSTEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V POSEBNEM DELU PRORAČUNA V LETU 2018

4.1.6. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH  POSTAVKAH - LETO 2018: 4.1.6.1. PRERAZPORED.SRED. V POSEBNEM DELU PRORAČUNA

4.1.8. PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

ŠT.PRE- DATUM V EUR V EUR

RAZP. PRERAZP. IZ PRORAČ. POSTAVKE NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK IZ PRORAČ. POST. NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK

PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI PRORAČUNA:

4104-001/2018 28.2.2018 418104 MB knjižnica-skupne naloge,plače zaposlenim (413300) 418104 MB knjižnica-skupne naloge,plače zaposlenim (413301) 720,00

4104-002/2018 28.2.2018 506301 Plače - režijski obrat (400004 Drugi dodatki)
506301 Plače - režijski obrat (400302 Sred.za delovn.usp.-
poveč.obseg dela) 458,00

4104-003/2018 28.2.2018 406180 Prevozni stroški in storitve (402301) 406180 Prevozni stroški in storitve (402305) 266,00

4104-004/2018 1.3.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

418303 Invest.vzdržev.Kulturni dom Lovremc na 
P. (420500) 773,00

4104-005/2018 1.3.2018 406300 Drugi operativni odhodki (402999)

406300 Drugi operativni odhodki (4029999 
Nagrade,str.prehr.dijakom,štud.-za obvez prakso) 38,00

4104-006/2018 1.3.2018 419100 Transf.vrtcu razl.med ceno progr.in plač.staršev (411921)

419102 Pokrivanje primanjkljaja za l.2017-vrtec pri OŠ 
Lovrenc/P.(413300) 30,00

4104-007/2018 1.3.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

419201 Nadstandard - plače izvajalcev 
(413310) 500,00

4104-008/2018 1.3.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 420310 Pogrebni stroški (411999) 230,00

4104-009/2018 1.3.2018 413002 Redno vzdrž.LC - izven naselja (402503) 411502 Vzdrževanje gozdnih cest-zimska služba (402503) 17.124,00

4104-010/2018 1.3.2018 413002 Redno vzdrž.LC - izven naselja (402503) 413005 Redno vzdrž.pločniko,variv,igrah,ovir za umir.prom.(402503) 6.075,00

4104-011/2018 1.3.2018 413004 Redno vzdrž.JP - izven naselja (402503) 413007 Redno vzdržev.nekategoriziranih cest (402503) 6.310,00

4104-012/2018 24.4.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

411500 Redno vzdržev.gozdnih cest 
(402503) 158,00

4104-013/2018 24.4.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

515415 Projekt. dok.za izgrad.fekal.kanala 
Kurja vas-Slepnica (420899) 2.550,00

4104-014/2018 24.4.2018 413004 Redno vzdrž.JP - izven naselja (402503) 413001 Redno vzdržev.LC - v naselju (402503) 579,00

4104-015/2018 24.4.2018 413004 Redno vzdrž.JP - izven naselja (402503) 413651 Tekoče vzdrževanje parkirišč (402503) 311,00

4104-016/2018 24.4.2018 118810 Stroški oglaševanja (402006) 104400 Objava občinskih predpisov (402003) 200,00

4104-017/2018 3.5.2018 406420 Nakup opreme (420200) 406420 Nakup opreme (420299) 150,00

4104-018/2018 21.5.2018 418052 Obnova cerkve sv.Radegunde (420402) 418301 Nakup opreme za KD Lovrenc na Pohorju (420299) 2.200,00

4104-019/2018 21.5.2018 418002 Tekoče vzdržev. ostali kulturni spomeniki (402503) 418301 Nakup opreme za KD Lovrenc na Pohorju (420299) 100,00

4.1.8. PORABA SPLOŠ.PROR.REZERVAC.- 9. ČL. ODLOKA  O PROR za l. 20184.1.6.1 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV - 5. ČL. ODLOKA O PRORAČ.za l.2018
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ŠT.PRE- DATUM V EUR V EUR

RAZP. PRERAZP. IZ PRORAČ. POSTAVKE NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK IZ PRORAČ. POST. NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK

4.1.8. PORABA SPLOŠ.PROR.REZERVAC.- 9. ČL. ODLOKA  O PROR za l. 20184.1.6.1 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV - 5. ČL. ODLOKA O PRORAČ.za l.2018

Skupaj prerazporeditve v času veljavnosti proračuna: 34.561,00 SKUPAJ PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE: 4.211,00

PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 1. REBALANSA PRORAČUNA:

4104-020/2018 2.7.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

404203 Mat.str.poslov.prost.ZD Lovrenc na P. 
(402099) 200,00

4104-021/2018 2.7.2018 406102 Prispevki delodajalca za socialno varnost (401001) 406102 Prispevki delodajalca za socialno varnost (401200) 150,00

4104-022/2018 2.7.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 415005 Odvoz odpadne salonitne kritine (411999) 5.000,00

4104-023/2018 2.7.2018 404203 Mat.str.poslov.prost.ZD Lovrenc na P. (402204) 404203 Mat.str.poslov.prost.ZD Lovrenc na P. (402203) 50,00

4104-024/2018 2.7.2018 506301 Plače - režijski obrat (400004 Drugi dodatki)

506301 Plače - režijski obrat (400302 Sred.za delovn.usp.-
poveč.obseg dela) 458,00

4104-025/2018 6.9.2018 418200 Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na P. (402204) 418200 Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na P. (402203) 20,00

4104-026/2018 6.9.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 418230 Material.str.Priredit.center (402200) 210,00

4104-027/2018 6.9.2018 418200 Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na P. (402001) 418650 Materialni stroški Prired.center (402001) 709,00

4104-028/2018 6.9.2018 418200 Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na P. (402001) 418230 Materialni stroški Priredit.center (402001) 1.812,00

4104-029/2018 6.9.2018 419201 Nadstandard-plače izvajalcev (413301) 419201 Nadstandard-plače izvajalcev (413300) 1.000,00

4104-030/2018 6.9.2018 419201 Nadstandard-plače izvajalcev (413310) 419201 Nadstandard-plače izvajalcev (413300) 10,00

4104-031/2018 19.9.2018 422102 Obresti od kratkoročnih kred.-likvidnostnih (403100) 422103 Obresti od dogloroč.kredita PBS,L.2007 (403101) 100,00

4104-032/2018 19.9.2018 414055 Sred.za delovanje turist.informat.pisarne (402205) 414055 Sred.za delovanje turist.informat.pisarne (402203) 82,00

4104-033/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 415005 Odvoz odpadne salonitne kritine (411999) 2.000,00

4104-034/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 506402 Obratovalni stroški - režijski obrat (402200) 150,00

4104-035/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 516209 Plačilo vodarine MB vodovodu (402203) 100,00

4104-036/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 516404 Energija, voda, komunalne storitve (402200) 100,00

4104-037/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 516404 Energija, voda, komunalne storitve (402204) 1.500,00

4104-038/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 516405 Splošne storit. In mat.za pokopališko dejavn. (402001) 250,00

4104-039/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 516407 Goriva in maziva za delovne stroje in naprave (402300) 100,00

4104-040/2018 19.9.2018 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) 516602 Stroški urejanja javnih površin (402300) 300,00

4104-041/2018 19.9.2018 104300 Občinske nagrade (402099) 104400 Objava občinskih predpisov (402003) 300,00

4104-042/2018 19.9.2018 104501 Prireditve ob državnih praznikih (402999) 104500 Prireditve ob občinskem prazniku in spomin .d. (402999) 1.800,00

4104-043/2018 19.9.2018 404200 Izvršbe in drugi sodni postopki (402920) 406300 Drugi operativni odhodki (402903) 2.000,00

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 1. REBALANSA PRORAČUNA: 17.991,00 SKUPAJ PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE: 4.621,00

PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 2. REBALANSA PRORA ČUNA:

4104-044/2018 22.10.2018
104300 Obč.nagrade(str.v zvezi s podel.nagrad.,priznanj) 
(402099) 104401 Izdelava zastave, grba občine (402999) 285,00

4104-045/2018 22.10.2018
104300 Obč.nagrade(str.v zvezi s podel.nagrad.,priznanj) 
(402099) 104407 Stroški za E-portal (402099) 168,00

4104-046/2018 22.10.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

201004 Izdatki za službena potovanja (402402 
Stroški prevoza v državi) 650,00
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ŠT.PRE- DATUM V EUR V EUR

RAZP. PRERAZP. IZ PRORAČ. POSTAVKE NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK IZ PRORAČ. POST. NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK

4.1.8. PORABA SPLOŠ.PROR.REZERVAC.- 9. ČL. ODLOKA  O PROR za l. 20184.1.6.1 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV - 5. ČL. ODLOKA O PRORAČ.za l.2018

4104-047/2018 22.10.2018 404202 Upravljanje in vzdržev.poslovnih prostorov (402500) 404203 Mat.str.poslov.prost.ZD Lovrenc na P. (402099) 407,00

4104-048/2018 22.10.2018
406101 Plače zaposlenih v občinski upravi (400000 Osnovne 
plače)

406101 Plače zaposlenih v občinski upravi (400302 Sred.za 
del.uspešnost - povečan obseh dela v rednem delu) 1.485,00

4104-049/2018 22.10.2018 406150 Pisarniški in splošni material in storit. (402099)

406150 Pisarniški in splošni mat.in storitve (402008 
Računovod.,reviz.in svet. Storitve) 25,00

4104-050/2018 22.10.2018 406150 Pisarniški in splošni material in storit. (402099)

406170 Energ.,voda,komunal.strorit.,komunik. (402203 
Voda in komunal.storit.) 14,00

4104-051/2018 22.10.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

406170 Energ.,voda,komunal.strorit., 
komunik.  (402205 Telefon,teleks, faks, 
el.pošta) 350,00

4104-052/2018 22.10.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

406190 Izdatki za službena potovanja (402402 
Stroški prevoza v državi) 500,00

4104-053/2018 22.10.2018
406299 Pravno in drugo ekspertno svetov.,pripr.prav.aktov 
(402999) 406300 Drugi operativni odhodki (402903) 1.050,00

4104-054/2018 22.10.2018
406299 Pravno in drugo ekspertno svetov.,pripr.prav.aktov 
(402999) 406300 Drugi operativni odhodki (402999) 200,00

4104-055/2018 22.10.2018 413650 Cestni kataster (402099) 413002 Redno vzdržev.lokalnih cest - izven naselja (402503) 350,00

4104-056/2018 22.10.2018 413650 Cestni kataster (402099) 413007 Redno vzdrževanje nekategoriziranih cest (402503) 3.067,00

4104-057/2018 22.10.2018 414018 Mednarodno sodel.-gospodar.podr.(402099) 414055 Sredstva za delov. Turist.informat.pisarne (402000) 231,00

4104-058/2018 22.10.2018 414018 Mednarodno sodel.-gospodar.podr.(402099)

414066 Promocija Dravske koles.poti (Zavod za turizem MB) 
(413302) 361,00

4104-059/2018 22.10.2018 415510  Invest.vzdržev.meteorne kanalizacije (420500) 415250 Tekoče vzdržev.meteorne kanalizacije (402503) 597,00

4104-060/2018 22.10.2018 418200 Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na P. (402201) 418200 Materialni stroški Kulturni dom Lovrenc na P. (402099) 200,00

4104-061/2018 22.10.2018 418230 Materialni stroški Priredit.center (402204) 418230 Materialni stroški Priredit.center (402203) 20,00

4104-062/2018 22.10.2018 418240 Tekoče vzdrž.in zavar.pr.Prireditveni center (402503) 418650 Materialni stroški Prired.center (402099) 50,00

4104-063/2018 22.10.2018 418240 Tekoče vzdrž.in zavar.pr.Prireditveni center (402503) 418650 Materialni stroški Prired.center (402200) 192,00

4104-064/2018 22.10.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 419250 Svetovalni center Maribor (413300) 272,00

4104-065/2018 22.10.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 419250 Svetovalni center Maribor (413301) 73,00

4104-066/2018 22.10.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 419250 Svetovalni center Maribor (413302) 32,00

4104-067/2018 22.10.2018 419550 Prevozi nad 4 km (411900) 419551 Nevarni prevozi (411900) 1.300,00

4104-068/2018 22.10.2018 422300Str.obdelave kredita,zavarov.kred.(402932) 420150 Zavodsko varstvo (411909) 558,00

4104-069/2018 22.10.2018 422300Str.obdelave kredita,zavarov.kred.(402932)

420161 Dejav.izvaj.pomoči na domu-vodenje-Zavod Hriberšek 
(410200) 351,00

4104-070/2018 22.10.2018 422300Str.obdelave kredita,zavarov.kred.(402932) 420302 Letovanje otrok (411999) 82,00

4104-071/2018 22.10.2018 422300Str.obdelave kredita,zavarov.kred.(402932) 420401 Sofin.varne hiše,materin.doma (413302) 84,00

4104-072/2018 22.10.2018 506301 Plače - režijski obrat (400400 Sredstva za nadurno d.)

506301 Plače - režijski obrat (400302 Sred.za delovn.usp.-
poveč.obseg dela) 386,00

4104-073/2018 22.10.2018 413650 Cestni kataster (402099) 515313 Tekoče vzdržev.kanaliz.omrež.odpad.voda (402503) 735,00

4104-074/2018 22.10.2018 413650 Cestni kataster (402099) 516603 Stroški črpanja in čiščenja (402099) 234,00

4104-075/2018 3.11.2018
104300 Obč.nagrade(str.v zvezi s podel.nagrad.,priznanj) 
(402099) 104401 Izdelava zastave, grba občine (402999) 383,00

4104-076/2018 3.11.2018 201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih (400001) 201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih (400000) 75,00

4104-077/2018 3.11.2018 201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih (400001) 201002 Prispevki delodajalca za socialno varnost (401500) 11,00

4104-078/2018 3.11.2018 404202 Upravljanje in vzdržev.poslovnih prostorov (402500) 404202 Upravljanje in vzdržev.poslovnih prostorov (402099) 32,00
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ŠT.PRE- DATUM V EUR V EUR

RAZP. PRERAZP. IZ PRORAČ. POSTAVKE NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK IZ PRORAČ. POST. NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK

4.1.8. PORABA SPLOŠ.PROR.REZERVAC.- 9. ČL. ODLOKA  O PROR za l. 20184.1.6.1 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV - 5. ČL. ODLOKA O PRORAČ.za l.2018

4104-079/2018 3.11.2018
406101 Plače zaposlenih v občinski upravi (400202 
Povr.str.prehr.)

406102 Prisp.delodajalca za socialno varnost (401500 Premije 
kolekt.dodat.pokoj.zav.) 332,00

4104-080/2018 3.11.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

406150 Pisar.in sploš.mat.in storit. 
(402001) 777,00

4104-081/2018 3.11.2018 406150 Pisarniški in splošni material in storit. (402099) 406170 Energ.,voda,komunal.strorit.,komunik. (402200 El.en) 26,00

4104-082/2018 3.11.2018 406190 Izdatki za službena potovanja (402401) 406190 Izdatki za službena potovanja (402400) 50,00

4104-083/2018 3.11.2018 406420 Nakup opreme (420703 Nakup licenčne progr.opr.)

406420 Nakup opreme (420224 Nakup opreme za tiskanje in 
razmnož.) 175,00

4104-084/2018 3.11.2018 406420 Nakup opreme (420703 Nakup licenčne progr.opr.) 406420 Nakup opreme (420299 Nakup druge opreme in napeljav) 90,00

4104-085/2018 3.11.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

408001 Deov.sveta za prevent.in vzgojo v 
cest.prom. (402999) 598,00

4104-086/2018 3.11.2018 413650 Cestni kataster (402099)

413002 Redno vzdržev.lokalnih cest - izven naselja 
(402503) 610,00

4104-087/2018 3.11.2018 413650 Cestni kataster (402099) 413004 Redno vzdrž.javnih poti-izven naselja (402503) 2.067,00

4104-088/2018 3.11.2018
415303 Razl.okolj.d.mer zarač.zavez.in vplač.RO v pror. 
(402999) 415601 Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednot (412000) 15,00

4104-089/2018 3.11.2018 516201 Redno vzdržev.vodovoda (402503) 415005 Odvoz odpadne salonitne kritine (411999) 1.068,00

4104-090/2018 3.11.2018 416280 Subvenc.cen oskrba s pitno vodo (411999) 415270 Subvenc.cen GJS odvajanja odpad.voda (411999) 4.604,00

4104-091/2018 3.11.2018 418104 MB knjiž.-skupne nal.,plače zaposl.(413300) 418104 MB knjiž.-skupne nal.,plače zaposl.(413301) 14,00

4104-092/2018 3.11.2018
418124 Nakup opreme za MB knjiž.Enota Lovrenc 
(420246)

418124 Nakup opreme za MB knjiž.Enota Lovrenc 
(432300) 1.600,00

4104-093/2018 3.11.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 418200 Mat.str. KD Lovrenc/P.(402099) 1.200,00

4104-094/2018 3.11.2018 418200 Mat.str.Kult.d.Lov.na P. (402204) 418200 Mat.str.Kult.d.Lov.na P. (402205) 13,00

4104-095/2018 3.11.2018 418230 Materialni stroški Priredit.center (402201) 418230 Materialni stroški Priredit.center (402200) 33,00

4104-096/2018 3.11.2018
418240 Tekoče vzdrž.in zavar.pr.Prireditveni center 
(402503) 

418245 Najemnine dvorane Prireditvenega centra 
(402603) 110,00

4104-097/2018 3.11.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 418303 Invest.vzdrž.Kult.d.Lov./P.(420500) 92,00

4104-098/2018 3.11.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000)

418430 Zveza borcev,društvo izgnancev 
(412000) 243,00

4104-099/2018 3.11.2018
418660 Tekoče vzdržev.in zavarov.prem.Prired.c. 
(402503) 418650 Materialni str.Prireditveni center (402099) 27,00

4104-100/2018 3.11.2018
418660 Tekoče vzdržev.in zavarov.prem.Prired.c. 
(402503) 418650 Materialni str.Prireditveni center (402200) 33,00

4104-101/2018 3.11.2018 420100 Obdarovanje novorojenčkov (411103) 419555 Subvenc.šolske prehrane (411903) 68,00

4104-102/2018 3.11.2018 420100 Obdarovanje novorojenčkov (411103) 420140 Družinski pomočnik (411922) 41,00

4104-103/2018 29.11.2018 101201 Nadomestila članom volilnih odborov (402905) 101005 Nadomestilo članom občinske volilne komisije (402905) 2.297,00

4104-104/2018 29.11.2018 101200 Materialni stroški volitev (402099) 101005 Nadomestilo članom občinske volilne komisije (402905) 2.173,00

4104-105/2018 29.11.2018 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) 420150 Zavodsko varstvo (411909) 4.112,00
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ŠT.PRE- DATUM V EUR V EUR

RAZP. PRERAZP. IZ PRORAČ. POSTAVKE NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK IZ PRORAČ. POST. NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK

4.1.8. PORABA SPLOŠ.PROR.REZERVAC.- 9. ČL. ODLOKA  O PROR za l. 20184.1.6.1 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV - 5. ČL. ODLOKA O PRORAČ.za l.2018

4104-106/2018 29.11.2018 413651 Tekoče vzdrževanje parkirišč (402503)
413002 Redno vzdržev.lokalnih cest - izven naselja 
(402503) 537,00

4104-107/2018 29.11.2018 406190 Izdatki za službena potovanja (402401) 406190 Izdatki za službena potovanja (402400) 50,00

4104-108/2018 3.12.2018 101200 Materialni stroški volitev (402099) 101005 Nadomestilo članom občinske volilne komisije (402905) 760,00

4104-109/2018 3.12.2018 204200 Pokroviteljstava občine (412000) 204200 Pokroviteljstava občine (411999) 100,00

4104-110/2018 19.12.2018
407002 Sofin.dej.društev in drugih organizacija za 
področju CZ (411999)

407202 Sofinanc.nabave gasil.opr.-poraba požarne takse 
(431000) 576,00

4104-111/2018 19.12.2018
406170 Energija,voda komunal.storit.,komunikacije 
(402205)

406170 Energija,voda komunal.storit.,komunikacije 
(402205) 12,00

4104-112/2018 19.12.2018
410200 Javna dela - izvajalcec Občina 
Lovrenc/P.(400202)

410200 Javna dela - izvajalcec Občina 
Lovrenc/P.(400203) 86,00

4104-113/2018 19.12.2018
410200 Javna dela - izvajalcec Občina 
Lovrenc/P.(400100)

410201 Javna dela - prispevki delodajalca na plače 
(401001) 847,00

4104-114/2018 19.12.2018
410201 Javna dela -prispevki delodajalca na plače 
(401100)

410201 Javna dela - prispevki delodajalca na plače 
(401101) 33,00

4104-115/2018 19.12.2018
410201 Javna dela -prispevki delodajalca na plače 
(401100)

410201 Javna dela - prispevki delodajalca na plače 
(401300) 5,00

4104-116/2018 20.12.2018 420303 Izredne socialne pomoči (411299) 420300 Subvencioniranje najemnin (411920) 210,00

4104-117/2018 20.12.2018 418200 Maerialni str.Kulturni dom Lov./P.(402201) 418200 Materialni str.Kulturni dom Lov./P.(402001) 21,00

4104-118/2018 20.12.2018 404203 Mat.str.posl.p. ZD Lovrenc na P. (402201) 404203 Mat.str.posl.p. ZD Lovrenc na P. (402203) 18,00

4104-119/2018 20.12.2018 420405 Sofin.prevent.progr.-CSD (413302) 420405 Sofin.prevent.progr.-CSD (413500) 6.802,00

4104-120/2018 31.12.2018 515313 Tek.vzdrž.kanal.omr.odp.voda (402200) 515313 Tek.vzdrž.kanal.omr.odp.voda (402999) 58,00

4104-121/2018 31.12.2018 516204 Storit.in mat.povez.z dej.vodovoda(402099) 516204 Storit.in mat.povez.z dej.vodovoda(402999) 62,00

4104-122/2018 31.12.2018 420303 Izredne socialne pomoči (411299) 420300 Subvencioniranje najemnin (411920) 66,00

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 2. REBALANSA PRORAČUNA: 38.622,00 SKUPAJ PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE: 13.520,00
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU PRILOGA K 4.1.6.

4.1.6.2. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018

ŠT.PRERAZP. DATUM ŠT.PRERAZP.VŠTEVILKA

4.1.6.2. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV - 7. 
ČL. ODLOKA O PRORAČ.za l.2018 ŠTEVILKA V EUR

V NRP PRERAZP. POSEB.D. PROR.PROJEKTA IZ PRORAČ. POSTAVKE Vir financiranja: PROJEKTA NA PRORAČ. POSTAVKO ZNESEK Vir financiranja:

PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI PRORAČUNA ZA LETO 2018:

4105-001/2018 1.3.2018 4104-004/2018 \ 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0047 418303 Invest.vzdrž.Kulturni d. Lovrenc/P. 773,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-002/2018 24.4.2018 4104-013/2018 \ 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0062
515415 Projekt. dok.za izgrad.fekal.kanala Kurja vas-Slepnica 
(420899) 2.550,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-003/2018 3.5.2018 4104-017/2018 OB167-09-0062 406420 Nakup opreme (420200) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0008 406420 Nakup opreme (420299) 150,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-004/2018 21.5.2018 4104-018/2018 OB167-14-0012 418052 Obnova cerkve sv.Radegunde (420402) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0048 418301 Nakup opreme za KD Lovrenc na Pohorju (420299) 2.200,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-005/2018 21.5.2018 4104-019/2018 \ 418002 Tekoče vzdržev. ostali kulturni spomeniki (402503) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0048 418301 Nakup opreme za KD Lovrenc na Pohorju (420299) 100,00 PV - Lastna prorač. sr. 

Skupaj prerazporeditve: 5.773,00

PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 1. REBALANSA PRORAČUNA:

4105-006/2018 2.7.2018 4104-022/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 415005 Odvoz odpadne salonitne kritine (411999) 5.000,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-007/2018 19.9.2018 4104-033/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 415005 Odvoz odpadne salonitne kritine (411999) 2.000,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-008/2018 19.9.2018 4104-034/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 506402 Obratovalni stroški - režijski obrat (402200) 150,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-009/2018 19.9.2018 4104-035/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 516209 Plačilo vodarine MB vodovodu (402203) 100,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-010/2018 19.9.2018 4104-036/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 516404 Energija, voda, komunalne storitve (402200) 100,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-011/2018 19.9.2018 4104-037/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 516404 Energija, voda, komunalne storitve (402204) 1.500,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-012/2018 19.9.2018 4104-038/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 516405 Splošne storit. In mat.za pokopališko dejavn. (402001) 250,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-013/2018 19.9.2018 4104-039/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 516407 Goriva in maziva za delovne stroje in naprave (402300) 100,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-014/2018 19.9.2018 4104-040/2018 OB167-09-0063 516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 516602 Stroški urejanja javnih površin (402300) 300,00 PV - Lastna prorač. sr. 

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 1. REBALANSA PRORAČUNA: 9.500,00

PRERAZPOREDITVE V ČASU VELJAVNOSTI 2. REBALANSA PRORA ČUNA:

4105-015/2018 22.10.2018 4104-059/2018 OB167-09-0042 415510  Invest.vzdržev.meteorne kanalizacije (420500) PV - Lastna prorač. sr. \ 415250 Tekoče vzdržev.meteorne kanalizacije (402503) 597,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-016/2018 3.11.2018 4104-083/2018 OB167-09-0009 406420 Nakup opreme (420703 Nakup licenčne progr.opr.) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0006 406420 Nakup opreme (420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnož.) 175,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-017/2018 3.11.2018 4104-084/2018 OB167-09-0009 406420 Nakup opreme (420703 Nakup licenčne progr.opr.) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0008 406420 Nakup opreme (420299 Nakup druge opreme in napeljav) 90,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-018/2018 3.11.2018 4104-092/2018 OB167-15-0002
418124 Nakup opreme za MB knjiž.Enota Lovrenc 
(420246) PV - Lastna prorač. sr. OB167-15-0002 418124 Nakup opreme za MB knjiž.Enota Lovrenc (420246) 1.600,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-019/2018 3.11.2018 4104-097/2018 \ 423300 Tekoča prorač.rezerva (409000) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0047 418303 Invest.vzdrž.Kult.d.Lov./P.(420500) 92,00 PV - Lastna prorač. sr. 

4105-020/2018 19.12.2018 4104-110/2018 \
407002 Sofin.dej.društev in drugih organizacija za 
področju CZ 411999) PV - Lastna prorač. sr. OB167-09-0011 407202 Sofinanc.nabave gasil.opr.-poraba požarne takse (431000) 576,00

PV - Transfer iz 
državnega proračuna 

3.130,00
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