
 
 

  
OOBBČČIINNAA  LLOOVVRREENNCC  NNAA  PPOOHHOORRJJUU  

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 
Tel.: (02) 63-00-550; Fax: (02) 63-00-560;  e-mail:obcina@lovrenc.si 

_____________________________________________________________________________________ 
Številka: 4101-0005/2016 
Datum: 14. 12. 2016 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
 

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 
LETO 2017 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),  
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 14. čl. Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14 in 54/16)  predlagamo v obravnavo in sprejem  Predlog 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 v prvi obravnavi. 
 
 
 
 
 
VSEBINA GRADIVA: 
 
1. Uvod, 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017, 
3. Predlog Proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017: 

3.1. Splošni del proračuna, 
3.2. Posebni del proračuna, 

4. Načrt razvojnih programov: 
4.1. Načrt razvojnih programov – investicije, 
4.2. Načrt razvojnih programov – državne pomoči, 

5. Obrazložitve: 
5.1. Splošnega dela proračuna, 
5.2. Posebnega dela proračuna, 
5.3. Načrta razvojnih programov, 
5.4. Kadrovski načrt, 

6. Letni načrt razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju: 
     6.1. Program pridobivanja finančnega in stvarnega premoženja v letu 2017, 
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     6.2. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2017,            
6.3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja občine za leto 2017, 

7. Načrt zadolževanja in izdanih jamstev, 
8. Predpisi občine in predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega 

proračuna v letu 2017. 
 
 
 
 
Pripravljalec gradiva:                                                                  ŽUPAN 
Občinska uprava Občine                                       OBČINE LOVRENC NA POHORJU                                                       
Lovrenc na Pohorju                                                          Joško MANFREDA               
 
 
 
 
  1.        UVOD 
 
 
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi 
izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni 
obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po 
posameznih programih, podprogramih in projektih.  
 
Pomemben cilj reforme javnih financ je  k rezultatom naravnan proračun; k uspešnosti in 
rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju 
izvajanja le-tega, tako na državni kot na lokalni ravni.  
 
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo izhodišča, ki jih posreduje Ministrstvo RS 
za finance. Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister, pristojen za 
finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna 
obvestiti tudi občine. Občine so z dopisom št.: 4101-13/2016/1, z dne 24. 10. 2016, prejele 
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018, katerega sestavni 
del je tabela Globalni  makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz 
Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS za makroekonomske analize in 
razvoj.  
 
Osnovo za pripravo predloga proračuna za leto 2017, so poleg osnovnega Zakona o javnih 
financah in Zakona o financiranju občin, predstavljali Globalni makroekonomski okviri razvoja 
R.Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS 
za makroekonomske analize in razvoj. Ob pripravi občinskih proračunov je bilo potrebno 
upoštevati še, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih 
bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo 
konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno znižanje odhodkov, saj je 
fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Ker so občinski proračuni del 
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konsolidiranih bilanc javnega financiranja, je bilo potrebno restriktivno načrtovanje odhodkov 
proračuna prihodnjega leta. 
 
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni 
izravnavi. V 14. členu ZFO – 1  je določeno, da predhodne podatke o pripadajočih prihodkih 
občine za financiranje primerne porabe sporoči občinam ministrstvo, pristojno za finance, 
zaradi priprave občinskih proračunov, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta; končne 
podatke pa po sprejetju državnega proračuna. 
 
Predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2017 in 2018 je 
Ministrstvo za Finance RS posredovalo občinam z dopisom št.: 4101-3/2015/4, z dne 6. 10. 
2016.  
 
Izračuni primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leto 
2017 so objavljeni na spletni strani Ministrstva RS za finance: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porab
e_obcin_in_zneskov_financne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izr
avnava_za_leto_2017/   
 
Primerna poraba  predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ministrstvo RS za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi 
dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 
let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. 
 
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti 
tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev 
prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako 
pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem 
občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren 
obseg sredstev pa se  razdeli kot solidarnostna izravnava v  višini razlike med 70 % dohodnine 
in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna 
izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % 
dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg 
sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.  
 
Finančna izravnava  predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo 
občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje 
primerne porabe. 
 
Povpre čnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun 
primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi uredbe o 
metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 51/09) in 
pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS, št. 
53/09).  
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Pri pripravi predhodnih izračunov primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2017, je Ministrstvo za finance upoštevalo povprečnino v višini 530,00 EUR na prebivalca. 
 
 Pregled primerne porabe in povprečnine za pretekla leta: 
                                                                        
leto 

Povprečnina 
v EUR 

Število 
prebivalcev 

Vsota 
korigiranih 
kriterijev 

Primerna 
poraba v 
EUR 

2010 550,00 3.220 1,149906 2.036.484 
2011 554,50 3.222 1,152014 2.058.187 
2012 1-6: 554,50 

7-12: 
542,00 

3.217 1,159444 2.046.795 

2013 536,00 3.222 1,158581 2.000.860 
2014 536,00 3.206 1,162612 1.997.851 
2015 1-6: 525,00 

7-12: 
519,00 

3.208 1,164855 1.950.936 

2016 522,00 3.216 1,164561 1.955.009 
2017 530,00 3.193 1,167422 1.957.036 
 
 
 
Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu 
ZJF.  Tako je proračun sestavljen iz treh delov: 
 
- splošni del proračuna po ekonomski klasifikaciji, 
- posebni del proračuna po programski klasifikaciji, 
- načrt razvojnih programov. 
 
Splošni del proračuna je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in vsebuje osnovne bilančne 
sheme: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. 
 
Posebni del proračuna je sestavljen na osnovi programske klasifikacije izdatkov občinskih 
proračunov.  Programska klasifikacija je bila predpisana s Pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06, 108/08). Izdatki v 
občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu z navedenim 
pravilnikom razvrščajo v: 
- 21 področij proračunske porabe, 
- 61 glavnih programov, 
- 122 podprogramov. 
Podprogrami se delijo na proračunske postavke s pripadajočimi konti.  
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Neposredni uporabniki v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju: 
0001 Občinski svet, 
0002 Župan, 
0003 Nadzorni odbor, 
0004 Občinska uprava in 
0005 Režijski obrat. 
 
V predlogu splošnega in posebnega dela proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 
so prikazani podatki za naslednja obdobja: 
- ZAKLJ.R.2015 – realizirane vrednosti iz zaključnega računa za leto 2015, 
- VELJ.PROR.2016 - 3. rebalans proračuna za leto 2016 s prerazporeditvami – veljavni 

proračun za leto 2016), 
- PREDLOG PRORAČ. L. 2017 – načrtovana sredstva v predlogu proračuna za leto 2017. 
 
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno 
politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri 
leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem 
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. Namen načrta 
razvojnih programov je pridobiti ocene o razvoju in dinamiki prihodkov in drugih prejemkov 
zaradi odločanja o odhodkih in drugih izdatkih v prihodnjih letih ter potrebnem zadolževanju. V 
načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne 
pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih in projektih, po letih, v 
katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in virih financiranja za 
izvedbo programov in projektov.   
 
 
Pravne podlage za pripravo – sestavo ob činskega prora čuna: 
 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti 
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih 
proračunov.  
 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: 
 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 

101/13, 55/15-ZFisP in96/15 – ZIPRS1617)), 
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št. 55/15), 
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.: 44/07 in 54/10), 
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. l. RS, št.: 43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št.: 57/05, 

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

občinskih proračunov (Ur. l. RS, št.: 91/00 in 122/00). 
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Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o 
računovodstvu (Ur. l. RS, št.: 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE), in sicer: 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

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

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

področju javnih financ (Ur. l. RS, št.: 60/06 in 54/10 in 27/16), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.: 37/04). 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.: 63/07 – uradno prečiščeno besedilo ter 
65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08- ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF) , pri 
pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem 
občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. l. 
RS, št.: 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št.: 
34/11,42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). 
 
 
 
2.     PREDLOG ODLOKA O PRORA ČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 
2016: 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) , 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in  14. člena Statuta občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14 in 54/16) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na ___ 
redni seji, dne _________sprejel 
   
 
 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 

 
1.   SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2017 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
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občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za 
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine. 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 
  

2. člen  
(sestava prora čuna in višina splošnega dela prora čuna) 

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

Konto Naziv Znesek v EUR 
   
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.166.471 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.884.072 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.179.629 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.957.036 
703 Davki na premoženje 172.060 
704 Domači davki na blago in storitve 50.533 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 704.443 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 447.053 
711 Takse in pristojbine 2.000 
712 Globe in druge denarne kazni 1.120 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 225.650 
714 Drugi nedavčni prihodki 28.620 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  6.955 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 6.955 

73 PREJETE DONACIJE 11.262 
730 Prejete donacije iz domačih virov 11.262 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 264.182 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 248.809 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 15.373 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.472.353 
40 TEKOČI ODHODKI 1.229.825 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 422.518 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 67.379 
402 Izdatki za blago in storitve 684.423 
403 Plačila domačih obresti 9.950 
409 Rezerve 45.555 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.265.158 
410 Subvencije 86.220 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 857.496 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 92.997 
413 Drugi tekoči domači transferi 228.445 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 804.223 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 804.223 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 173.147 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 
 

155.100 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 18.047 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)      -305.882 

   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
   

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

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSIH DELEŽEV  

 
0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

   
V. DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442+443) 
0 

44 DANA POSOJILA IN POVE ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 

osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
 

0 
   

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

 
0 

   
   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
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VII. ZADOLŽEVANJE (500) 106.172 
50 ZADOLŽEVANJE 106.172 

500 Domače zadolževanje 106.172 
   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  175.381 
55 ODPLAČILA DOLGA  175.381 

550 Odplačila domačega dolga 175.381 
   

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

 
     -375.091 

   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                                                  -69.209 

   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X. -IX.) 305.882 

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

PRETEKLEGA LETA 
375.091 

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

 
3.   POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje prora čuna) 

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

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 
proračunom. 
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Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
  

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki prora čuna ) 

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

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), 

2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po 43. čl. Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

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

4. turistična taksa, po 20.čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št.: 2/04 in 
57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), 

5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, po 29. čl. 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – 
ZON-C),  

6. prihodki iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, po 35 čl. Zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/16), 

7. komunalni prispevek, po 84. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 

8. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, po 43. čl. Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

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

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

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

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

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

14. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.  
  
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski 
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.   
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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. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o prerazporejanju 
proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do skupnega zneska 40.000,00 
EUR.  
 
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev 
sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 
 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o 
polletnem in letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi rebalansi proračuna tekočega 
leta. 
 
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji. 

 
6.  člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme pro računov prihodnjih let) 
 

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so 
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo 
zapadle v plačilo: 
- v letu 2018, ne sme presegati 70 % pravic porabe, zagotovljene  za investicijske odhodke 

in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto in 
- v naslednjih letih (po letu 2018), ne sme presegati  60 % pravic porabe, zagotovljene za 

investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu  za tekoče leto.   
 
Skupni obseg  prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
 

7.  člen 
(spreminjanje na črta razvojnih programov) 
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Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov 
lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti projekta. Vse 
ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet.  
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.  
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
 

8. člen 
(prora čunski sklad) 

 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski 
sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči del 
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna  v višini 30.000,00 EUR. Izločanje v rezerve se 
praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje 
prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno 
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za preteklo leto. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
požar, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni in druge naravne nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 10.000,00 EUR, župan in o 
tem pisno poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju 
proračuna. V ostalih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ko poraba presega 
višino o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o proračunu,  odloča občinski svet 
občine s posebnim odlokom. 
 

9. člen 
(splošna prora čunska rezervacija) 

 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del 
prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije  se v letu 2017 določijo v višini 
15.000,00 EUR.  
 
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije. Dodeljena 
sredstva se razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela proračuna. O koriščenju 
splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem o 
izvrševanju proračuna. 
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10. člen 
(ukrepi za uravnoteženje prora čuna) 

 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev 
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru 
neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov 
sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. 
 
Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj 
obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.  
 
 
4.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE  
 

11. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan 
dolžniku do višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. 
 
Župan o realiziranih odpisih poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna.  
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA  
  

12. člen 
(obseg zadolževanja ob čine) 

 
Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva 
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih sredstev in 
največ za obdobje do prejema teh sredstev. 
 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more 
uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka 
tega člena.  
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži pri državnem proračunu, v višini 
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106.172,00 EUR, z najetjem dolgoročnega namenskega kredita, za financiranje občinskih 
investicij. 

 
 

13.  člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih u porabnikov ob činskega prora čuna) 

 
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju poroštev 
občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. 
 
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc na Pohorju, se v letu 2017 ne bodo 
zadolževali.  
 
   
6.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14.  člen 
(začasno financiranje v letu 2018 ) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2018, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 
15. člen 

(uveljavitev odloka) 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 4101-0005/2016 
Datum:  
 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                 OBČINE LOVRENC NA POHORJU   
                                                                                              Joško MANFREDA 
 
 
 
 
Priloga: 
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov 
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3.1.  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 ZAKLJ.R.2015 3REPR2016SP
(VELJAVNI

OCENA PREN.
SRED.IZ L.2016

V L. 2017
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČ. L. 2017

(4) (4)/(1)

IndeksPROR.L.2016)
(4)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.074,003.100.425,003.778.813,41 102,13.166.471,00 83,866.046,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 0,002.727.502,002.825.207,41 105,72.884.072,00 102,1156.570,00

70 DAVČNI PRIHODKI 0,002.064.636,001.877.948,60 105,62.179.629,00 116,1114.993,00

700 Davki na dohodek in dobiček 0,001.823.326,001.742.877,00 107,31.957.036,00 112,3133.710,00

7000 Dohodnina 0,001.823.326,001.742.877,00 107,31.957.036,00 112,3133.710,00

700020 Dohodnina - občinski vir 0,001.823.326,001.742.877,00 107,31.957.036,00 112,3133.710,00

703 Davki na premoženje 0,00191.560,0084.807,81 89,8172.060,00 202,9-19.500,00

7030 Davki na nepremičnine 0,00169.700,0065.237,70 88,3149.900,00 229,8-19.800,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 0,003.500,003.105,74 105,73.700,00 119,1200,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 0,00700,00586,96 100,0700,00 119,30,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 0,0065.000,0051.849,76 93,961.000,00 117,7-4.000,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 0,00100.000,0026.153,90 84,084.000,00 321,2-16.000,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 0,00500,00-16.458,66 100,0500,00 ---0,00

7031 Davki na premičnine 0,0050,0049,27 100,050,00 101,50,00

703100 Davek na vodna plovila 0,0050,0048,82 100,050,00 102,40,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,000,000,45 ---0,00 0,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 0,006.010,008.086,47 105,06.310,00 78,0300,00

703200 Davek na dediščine in darila 0,006.000,008.069,15 105,06.300,00 78,1300,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 0,0010,0017,32 100,010,00 57,70,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 0,0015.800,0011.434,37 100,015.800,00 138,20,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 0,00800,00666,85 100,0800,00 120,00,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 0,0015.000,0010.767,52 100,015.000,00 139,30,00

Stran 1 od 15
15



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 ZAKLJ.R.2015 3REPR2016SP
(VELJAVNI

OCENA PREN.
SRED.IZ L.2016

V L. 2017
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČ. L. 2017

(4) (4)/(1)

IndeksPROR.L.2016)
(4)-(2)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 0,0049.750,0050.054,54 101,650.533,00 101,0783,00

7044 Davki na posebne storitve 0,00300,003.258,18 100,0300,00 9,20,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 0,00300,003.258,18 100,0300,00 9,20,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 0,0049.450,0046.796,36 101,650.233,00 107,3783,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 0,0028.500,0030.939,79 102,629.233,00 94,5733,00

704704 Turistična taksa 0,00200,000,00 150,0300,00 ---100,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 0,00250,0069,12 80,0200,00 289,4-50,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 0,0020.500,0015.787,45 100,020.500,00 129,90,00

706 Drugi davki 0,000,00209,25 ---0,00 0,00,00

7060 Drugi davki 0,000,00209,25 ---0,00 0,00,00

706099 Drugi davki 0,000,00209,25 ---0,00 0,00,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 0,00662.866,00947.258,81 106,3704.443,00 74,441.577,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 0,00407.983,00598.781,51 109,6447.053,00 74,739.070,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,000,001.140,19 ---0,00 0,00,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 0,000,001.140,19 ---0,00 0,00,00

7102 Prihodki od obresti 0,0030,00226,18 0,00,00 0,0-30,00

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 0,0030,00226,18 0,00,00 0,0-30,00

7103 Prihodki od premoženja 0,00407.953,00597.415,14 109,6447.053,00 74,839.100,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 0,004.397,004.034,31 100,04.397,00 109,00,00

7103011 Prih.od najemnin za posl.prost.-ZD 0,000,001.460,40 ---0,00 0,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 0,0035.500,0028.206,24 100,035.500,00 125,90,00

7103041 Prihodki od najemnin parkirnih mest 0,003.120,002.436,17 100,03.120,00 128,10,00

7103042 Prihodki od uporabnin prostorov Prireditvenega centra 0,002.000,002.425,09 100,02.000,00 82,50,00

7103043 Prihodki od uporabnin dvorane Kulturnega doma Lovrenc na Pohorju 0,00700,00732,04 114,3800,00 109,3100,00

7103044 Prihodki od najemn.prostorov-uporabnina prostorov Spodnji trg 16 0,000,00328,92 ---0,00 0,00,00

7103045 Prihodki od najemnine Zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 0,003.065,002.808,96 100,03.065,00 109,10,00

710305 Prihodki od zakupnin 0,002.395,002.506,45 100,02.395,00 95,60,00

7103060 Prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00940,00939,73 100,0940,00 100,00,00

7103062Prih.od konces.dajatev- 7% od letne realiz.za posekan in prod.les iz konces.gozdov(10.a.čl.Zakona 0,0066.636,0037.942,20 0,00,00 0,0-66.636,00

7103063 Prih.od konc.daj.-letno nadomest.v višini 5% prih.od prod.lesa iz državnih gozdov(DružbaSloven. 0,000,000,00 ---66.636,00 ---66.636,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 0,00288.000,00512.394,63 113,5327.000,00 63,839.000,00

7103991 Drugi prihodki od premoženja - služnost Mobitel 0,001.200,001.200,00 100,01.200,00 100,00,00
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711 Takse in pristojbine 0,002.000,002.307,52 100,02.000,00 86,70,00

7111 Upravne takse in pristojbine 0,002.000,002.307,52 100,02.000,00 86,70,00

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 0,002.000,002.307,52 100,02.000,00 86,70,00

712 Globe in druge denarne kazni 0,001.120,00726,64 100,01.120,00 154,10,00

7120 Globe in druge denarne kazni 0,001.120,00726,64 100,01.120,00 154,10,00

712001 Globe za prekrške 0,00120,00120,00 100,0120,00 100,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 0,001.000,00576,64 100,01.000,00 173,40,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 0,000,0030,00 ---0,00 0,00,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00217.766,00171.927,71 103,6225.650,00 131,37.884,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00217.766,00171.927,71 103,6225.650,00 131,37.884,00

7130000 Prihodki od vodarine 0,0038.800,0038.873,30 116,045.000,00 115,86.200,00

71300003 Prihodki od vodarine Medobčinski projekt-Činžat, Ruta 0,001.500,00341,02 100,01.500,00 439,90,00

71300004 Prih.od dobave vode-vodarina-Medobč.proj.vodoosk.-II. faza Lovrenc na Pohorju 0,00500,0095,47 100,0500,00 523,70,00

7130001 Prihodki od pokopaliških storitev 0,0015.500,0015.391,65 100,015.500,00 100,70,00

7130006 Prihodki od vzdrževalnine števcev-števnina 0,0015,0017,58 0,00,00 0,0-15,00

7130007 Prih.od dobave vode - omrežnina 0,0068.500,0034.201,72 100,068.500,00 200,30,00

71300073 Prih.od dobave vode-omrežnina-Medobč.proj.vodoosk.Smolnik,Fala, Ruta,Činžat 0,002.700,001.283,80 129,63.500,00 272,6800,00

71300074 Prih.od dob.vode-omrežnina-Medobč.proj.vodoosk.-II.faza Lovrenc na Pohorju 0,00500,00182,92 100,0500,00 273,30,00

71300080 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-cena storitve 0,0012.400,0012.230,67 154,819.200,00 157,06.800,00

71300081 Prihodki od odvajanja odpadnih voda-omrežnina 0,0075.700,0066.988,26 93,070.400,00 105,1-5.300,00

7130009 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00200,000,00 100,0200,00 ---0,00

71300094 Prihodki od sponzorstva - Jezernikovi dnevi 0,00600,001.639,35 0,00,00 0,0-600,00

71300095 Prihodki od sponzorstva 0,000,00681,97 ---0,00 0,00,00

7130991 Drugi prih.od prodaje-prod.spomin.jezernik.majic 0,00851,000,00 99,9850,00 ----1,00
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714 Drugi nedavčni prihodki 0,0033.997,00173.515,43 84,228.620,00 16,5-5.377,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 0,0033.997,00173.515,43 84,228.620,00 16,5-5.377,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 0,0010.000,006.840,73 100,010.000,00 146,20,00

7141050 Prih.od komunal.prisp.- priklj.na vodovod.omr.izgrajeno z medobčinskim projektom Smol.,Fala,R 0,001.700,004.980,62 29,4500,00 10,0-1.200,00

7141053 Prih.od kom.prisp.-Medobčinski projekt vodooskrbe-II. faza Lovrenc na Pohorju 0,002.500,0014.030,00 100,02.500,00 17,80,00

7141062 Prisp.in doplačila občanov za družinskega pomočnika 0,004.367,004.564,13 59,52.600,00 57,0-1.767,00

7141063 Prisp. In doplač.občanov za druž.pom.-nak. ZPIZ 0,0011.964,0014.629,61 107,412.850,00 87,8886,00

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0,0070,0081,32 100,070,00 86,10,00

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 0,000,001.241,26 ---0,00 0,00,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 0,0060,0046,00 166,7100,00 217,440,00

7141993 Drugi izredni nedavč.prihodki - vračila preveč izkazanih odhodkov preteklih let 0,00200,00649,54 0,00,00 0,0-200,00

71419990 Drugi izredni nedavčni prihodki - vnovčitev bančne garancije 0,000,00124.419,17 ---0,00 0,00,00

71419994 Drugi izred.nedav.prih.-povrač.povzroč.škode na nepremičninah 0,002.800,001.628,05 0,00,00 0,0-2.800,00

71419996 Drugi izr.ned.p.-nak.dela zapušč.upravič.do druž.pom. 0,00336,00405,00 0,00,00 0,0-336,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.074,003.255,003.306,72 213,76.955,00 210,33.700,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2.074,003.255,003.306,72 213,76.955,00 210,33.700,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.074,003.255,003.306,72 213,76.955,00 210,33.700,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.074,003.255,003.306,72 213,76.955,00 210,33.700,00

73 PREJETE DONACIJE 0,002.600,003.054,50 433,211.262,00 368,78.662,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,002.600,003.054,50 433,211.262,00 368,78.662,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,002.400,002.300,00 460,911.062,00 481,08.662,00

7300000 Prejete donacije pravnih oseb- za praznične dni,prireditve 0,001.800,00150,00 0,00,00 0,0-1.800,00

7300001 Prejete donacije pravnih oseb - za fitnes 0,00600,000,00 0,00,00 ----600,00

73000011 Prejete donacije pravnih oseb-Fundacija za šport -  za fitnes 0,000,000,00 ---11.062,00 ---11.062,00

7300007 Prej.donac.pravn.o.-sofinanc.skulpture sv. Ambroža 0,000,00100,00 ---0,00 0,00,00

7300008 Prej.donac.pravn.o.-za izobraž.namene-nakup kromat.harmonike 0,000,002.050,00 ---0,00 0,00,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,00200,00754,50 100,0200,00 26,50,00

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,00200,00704,50 100,0200,00 28,40,00

7301002 Prej.donac.od fizič.oseb-za praznične dni, prireditve 0,000,0050,00 ---0,00 0,00,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 0,00367.068,00947.244,78 72,0264.182,00 27,9-102.886,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 0,00367.068,00561.576,51 67,8248.809,00 44,3-118.259,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0,00367.051,00561.429,08 67,8248.809,00 44,3-118.242,00

7400001 Prejeta sred.iz naslova finančne izravnave - tekoče leto 0,00131.683,00207.762,00 14,118.581,00 8,9-113.102,00

74000104 Prej.sred.iz držav.pror.-MKGP-iz sred.rezerv RS (odpr.posl.žleda l. 2014) 0,000,0013.312,60 ---0,00 0,00,00

74000105 Prej.sr.iz drž.p.-MKGP-iz sr.rez.RS(odpr.posl.neurja 09/14-Plaz Jodlov klanec) 0,000,0046.675,96 ---0,00 0,00,00

74000106 Prej.sr.iz drž.p.-MKGP-iz sr.rez.RS(odpr.posl.neurja 09/14-LC Činžat-Fišer ž.) 0,000,0088.170,80 ---0,00 0,00,00

7400011 Prejeta sred.iz držav.prorač.-sof.invest.v obč.infrastr.-21.,23. čl.ZFO-1 0,0070.781,0035.084,00 100,070.781,00 201,80,00

7400013 Prejeta sredstva požarne takse 0,006.000,005.858,00 100,06.000,00 102,40,00

7400041 Prejeta sred.iz držav.prorač.-MKGP- za gozdne ceste 0,008.324,008.323,43 100,08.324,00 100,00,00

7400044 Rep.zavod za zaposlovanje- refundacija sred. za programe javnih del 0,00105.200,0080.623,68 100,0105.200,00 130,50,00

74000442 Rep.zavod za zaposl.-javna dela - žled 0,000,0029.588,17 ---0,00 0,00,00

74000492 Prih.-sofin.SVLR Medobč.inšektorat 0,002.829,003.024,00 110,43.123,00 103,3294,00

74000493 Prej.sred.držav.prorač.-sof.družinskega pomočnika 44 čl. ZFO 1 0,0040.009,0042.038,44 84,533.800,00 80,4-6.209,00

74000495 Prih.sofin.subvenc.tržnih najemnin 0,002.225,00968,00 134,83.000,00 309,9775,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,0017,00147,43 0,00,00 0,0-17,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,0017,00147,43 0,00,00 0,0-17,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,000,00385.668,27 ---15.373,00 4,015.373,00

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje 
skupne kmetijske politike

0,000,00385.668,27 ---14.880,00 3,914.880,00

7411001 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.EUza izvaj.skupne kmet.polit.(EKSRP)-Izgr. in uredit.prost.za medgenerac.d 0,000,00280.964,09 ---0,00 0,00,00

7411002 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.Euza izvaj.skup.kmet.polit.(EKSRP)-Rekon.knjiž.Lov.nP.-ured.e-toč.,prost.za 0,000,00104.704,18 ---0,00 0,00,00

7411003 Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.EU za izvaj.skupne kmet.polit.(EKSRP)-Plezalna stena 0,000,000,00 ---14.880,00 ---14.880,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov

0,000,000,00 ---493,00 ---493,00

74120006 Prej.sred.iz drž.pr.iz sr.pr.EU iz strukt.skl.-Evrop.soc.sklada - Usposabljanje na delovnem mestu 0,000,000,00 ---493,00 ---493,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 373.090,003.419.922,003.224.030,97 101,53.472.353,00 107,752.431,00
40 TEKOČI ODHODKI 79.924,001.193.386,001.164.256,73 103,11.229.825,00 105,636.439,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 15.200,00413.273,00371.294,62 102,2422.518,00 113,89.245,00

4000 Plače in dodatki 10.600,00360.496,00326.402,98 100,2361.300,00 110,7804,00

400000 Osnovne plače 10.600,00336.210,00310.230,01 99,9335.830,00 108,3-380,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0,0023.126,0015.194,91 103,824.000,00 158,0874,00

400004 Drugi dodatki 0,001.160,00978,06 126,71.470,00 150,3310,00

4001 Regres za letni dopust 0,0018.869,0017.847,51 101,219.098,00 107,0229,00

400100 Regres za letni dopust 0,0018.869,0017.847,51 101,219.098,00 107,0229,00

4002 Povračila in nadomestila 2.600,0027.834,0024.188,10 95,626.620,00 110,1-1.214,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.200,0020.624,0018.107,86 101,020.820,00 115,0196,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.400,007.210,006.080,24 80,45.800,00 95,4-1.410,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.000,002.400,00598,56 100,02.400,00 401,00,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 2.000,002.400,00598,56 100,02.400,00 401,00,00

4004 Sredstva za nadurno delo 0,003.500,002.257,47 100,03.500,00 155,00,00

400400 Sredstva za nadurno delo 0,003.500,002.257,47 100,03.500,00 155,00,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00174,000,00 ---9.600,00 ---9.426,00

400901 Odpravnine 0,000,000,00 ---9.600,00 ---9.600,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim 0,00174,000,00 0,00,00 ----174,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.000,0062.965,0054.921,63 107,067.379,00 122,74.414,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.200,0033.985,0029.752,02 100,634.190,00 114,9205,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.200,0033.985,0029.752,02 100,634.190,00 114,9205,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 800,0027.426,0023.974,92 100,727.620,00 115,2194,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 800,0025.445,0022.205,28 100,625.600,00 115,3155,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,001.981,001.769,64 102,02.020,00 114,239,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 0,00241,00171,95 101,2244,00 141,93,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 0,00241,00171,95 101,2244,00 141,93,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 0,00378,00333,99 102,7388,00 116,210,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0,00378,00333,99 102,7388,00 116,210,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,00935,00688,75 528,04.937,00 716,84.002,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,00935,00688,75 528,04.937,00 716,84.002,00
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402 Izdatki za blago in storitve 58.524,00675.204,00541.339,37 101,4684.423,00 126,49.219,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 47.686,00247.867,00160.566,50 98,1243.244,00 151,5-4.623,00

402000 Pisarniški material in storitve 0,009.490,009.490,55 99,39.420,00 99,3-70,00

402001Čistilni material in storitve 0,0029.999,0028.881,28 100,029.999,00 103,90,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,001.880,001.269,23 101,11.900,00 149,720,00

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0,002.900,002.367,68 89,72.600,00 109,8-300,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,006.867,005.993,23 101,26.950,00 116,083,00

402007 Računalniške storitve 0,0026.209,0025.715,86 103,727.170,00 105,7961,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,001.962,000,00 145,82.860,00 ---898,00

402009 Izdatki za reprezentanco 0,004.730,002.520,23 99,44.700,00 186,5-30,00

402099 Drugi splošni material in storitve 47.686,00160.030,0080.525,70 96,2153.863,00 191,1-6.167,00

4020992 Izdelava energetske izkaznice 0,000,003.802,74 ---0,00 0,00,00

4020993 Drugi splošni mat. in storit.- Energetsko upravljanje 0,003.800,000,00 0,00,00 ----3.800,00

4020994 Drugi sploš.mat.in storitve-notranja pravila 0,000,000,00 ---3.782,00 ---3.782,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00100.821,0083.307,17 95,796.480,00 115,8-4.341,00

402200 Električna energija 0,0051.661,0041.461,81 101,852.600,00 126,9939,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,0015.165,0014.674,07 106,616.165,00 110,21.000,00

402203 Voda in komunalne storitve 0,009.225,005.578,95 46,34.275,00 76,6-4.950,00

402204 Odvoz smeti 0,008.135,005.856,11 87,37.105,00 121,3-1.030,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 0,006.905,006.578,37 99,06.835,00 103,9-70,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 0,009.730,009.157,86 97,69.500,00 103,7-230,00

4023 Prevozni stroški in storitve 0,005.810,004.409,33 112,16.510,00 147,6700,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,003.300,002.711,24 107,63.550,00 130,9250,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 0,001.000,00297,49 100,01.000,00 336,20,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 0,00260,00151,99 80,8210,00 138,2-50,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0,001.250,001.248,61 140,01.750,00 140,2500,00

4024 Izdatki za službena potovanja 0,006.614,003.384,55 103,66.850,00 202,4236,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0,00420,0053,59 100,0420,00 783,70,00

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00100,000,00 200,0200,00 ---100,00

402402 Stroški prevoza v državi 0,005.367,003.242,16 98,85.300,00 163,5-67,00

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0,0064,000,00 156,3100,00 ---36,00

402405 Stroški prevoza v tujini 0,00333,000,00 150,2500,00 ---167,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,00330,0088,80 100,0330,00 371,60,00

4025 Tekoče vzdrževanje 500,00231.985,00237.274,92 106,7247.411,00 104,315.426,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,003.500,002.308,87 122,94.300,00 186,2800,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,008.300,002.194,26 102,88.532,00 388,8232,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00185.585,00208.202,37 106,3197.349,00 94,811.764,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 0,005.670,004.130,24 111,16.300,00 152,5630,00
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00200,000,00 100,0200,00 ---0,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,003.200,002.118,15 100,03.200,00 151,10,00

402512 Zavarovalne premije za opremo 0,00570,00551,17 100,0570,00 103,40,00

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 0,003.000,002.901,16 100,03.000,00 103,40,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,0021.960,0014.868,70 109,123.960,00 161,12.000,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.657,009.907,002.699,93 69,76.907,00 255,8-3.000,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.657,009.907,002.699,93 69,76.907,00 255,8-3.000,00

4027 Kazni in odškodnine 0,000,00996,74 ---0,00 0,00,00

402799 Druge odškodnine in kazni 0,000,00996,74 ---0,00 0,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 6.681,0072.200,0048.700,23 106,777.021,00 158,24.821,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,003.400,004.284,59 102,93.500,00 81,7100,00

402905 Sejnine udeležencem odborov 1.500,0021.295,0012.869,99 94,920.200,00 157,0-1.095,00

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,002.596,001.024,82 102,12.650,00 258,654,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,0022.290,0011.155,93 98,922.040,00 197,6-250,00

402922Članarine v domačih neprofitnih institucijah 0,001.500,001.374,07 100,01.500,00 109,20,00

402931 Plačila bančnih storitev 0,00800,00733,68 75,0600,00 81,8-200,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 200,00500,00220,56 300,01.500,00 680,11.000,00

402999 Drugi operativni odhodki 4.981,0019.619,0016.980,59 126,624.831,00 146,25.212,00

4029999 Str.nagrad in str.prehr.dijakov in študentov na obvez.opravlj.prakse 0,00200,0056,00 100,0200,00 357,10,00

403 Plačila domačih obresti 4.200,0013.050,0013.219,75 76,39.950,00 75,3-3.100,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.300,007.100,006.892,95 84,56.000,00 87,1-1.100,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 500,00500,00369,94 300,01.500,00 405,51.000,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.800,006.600,006.523,01 68,24.500,00 69,0-2.100,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.900,005.950,006.326,80 66,43.950,00 62,4-2.000,00

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 1.900,005.950,006.326,80 66,43.950,00 62,4-2.000,00

409 Rezerve 0,0028.894,00183.481,36 157,745.555,00 24,816.661,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,003.339,000,00 449,215.000,00 ---11.661,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,003.339,000,00 449,215.000,00 ---11.661,00

4091 Proračunska rezerva 0,0025.000,00182.926,36 120,030.000,00 16,45.000,00

409100 Proračunska rezerva 0,0025.000,00182.926,36 120,030.000,00 16,45.000,00

4093 Sredstva za posebne namene 0,00555,00555,00 100,0555,00 100,00,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 0,00555,00555,00 100,0555,00 100,00,00
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41 TEKOČI TRANSFERI 30.000,001.333.362,001.233.691,04 94,91.265.158,00 102,6-68.204,00

410 Subvencije 12.000,0084.440,0059.547,80 102,186.220,00 144,81.780,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.000,0084.440,0059.547,80 102,186.220,00 144,81.780,00

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 0,0058.490,0054.064,03 111,965.420,00 121,06.930,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.000,0025.950,005.483,77 80,220.800,00 379,3-5.150,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.000,00905.650,00839.273,06 94,7857.496,00 102,2-48.154,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 0,002.561,002.483,20 100,02.561,00 103,10,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 0,002.561,002.483,20 100,02.561,00 103,10,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0,007.526,006.836,54 101,07.600,00 111,274,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0,007.526,006.836,54 101,07.600,00 111,274,00

4117 Štipendije 0,007.560,007.460,00 100,07.560,00 101,30,00

411799 Druge štipendije 0,007.560,007.460,00 100,07.560,00 101,30,00

4119 Drugi transferi posameznikom 18.000,00888.003,00822.493,32 94,6839.775,00 102,1-48.228,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 0,0060.549,0066.847,82 101,561.484,00 92,0935,00

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0,003.200,002.929,99 46,91.500,00 51,2-1.700,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 0,00116.200,00115.486,62 92,9108.000,00 93,5-8.200,00

411920 Subvencioniranje stanarin 0,0014.800,0012.637,04 101,415.000,00 118,7200,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 0,00355.400,00340.636,84 100,0355.400,00 104,30,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 0,0056.100,0066.030,20 100,056.100,00 85,00,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.000,00281.754,00217.924,81 86,0242.291,00 111,2-39.463,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00102.165,0093.788,74 91,092.997,00 99,2-9.168,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00102.165,0093.788,74 91,092.997,00 99,2-9.168,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00102.165,0093.788,74 91,092.997,00 99,2-9.168,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 0,00241.107,00241.081,44 94,8228.445,00 94,8-12.662,00

4130 Tekoči transferi občinam 0,006.398,005.805,00 98,06.267,00 108,0-131,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 0,006.398,005.805,00 98,06.267,00 108,0-131,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0,0035.900,0037.969,19 100,035.900,00 94,60,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 0,0035.900,0037.969,19 100,035.900,00 94,60,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00188.751,00187.382,30 93,2175.838,00 93,8-12.913,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,0094.626,0087.863,54 85,380.664,00 91,8-13.962,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 0,009.073,008.393,43 89,58.122,00 96,8-951,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,0084.832,0090.924,35 102,186.629,00 95,31.797,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,00220,00200,98 192,3423,00 210,5203,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,0010.058,009.924,95 103,810.440,00 105,2382,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,0010.058,009.924,95 103,810.440,00 105,2382,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 255.000,00868.677,00755.999,12 92,6804.223,00 106,4-64.454,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 255.000,00868.677,00755.999,12 92,6804.223,00 106,4-64.454,00

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,0014.299,000,00 0,00,00 ----14.299,00

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,0014.299,000,00 0,00,00 ----14.299,00

4202 Nakup opreme 0,0018.858,0022.712,42 254,848.042,00 211,529.184,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,00500,00804,07 400,02.000,00 248,71.500,00

420201 Nakup pisarniške opreme 0,002.000,00469,46 120,02.400,00 511,2400,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,004.233,001.914,87 82,73.500,00 182,8-733,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0,001.000,003.858,21 100,01.000,00 25,90,00

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,000,000,00 ---26.992,00 ---26.992,00

420246 Nakup opreme za knjižnice 0,00950,006.240,00 100,0950,00 15,20,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,0010.175,009.425,81 110,111.200,00 118,81.025,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,003.450,002.166,01 676,823.350,00 ---19.900,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,003.450,002.166,01 676,823.350,00 ---19.900,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 154.561,00549.011,00494.241,20 94,0515.893,00 104,4-33.118,00

420401 Novogradnje 78.732,0097.866,00173.686,28 153,6150.332,00 86,652.466,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 75.829,00451.145,00320.554,92 81,0365.561,00 114,0-85.584,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 98.639,00261.589,00226.131,78 62,2162.638,00 71,9-98.951,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 98.639,00220.865,00226.131,78 73,6162.638,00 71,9-58.227,00

420501 Obnove 0,0040.724,000,00 0,00,00 ----40.724,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0017.703,008.568,08 259,846.000,00 536,928.297,00

420600 Nakup zemljišč 0,0017.703,008.568,08 259,846.000,00 536,928.297,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00767,002.179,63 ---8.300,00 380,87.533,00

420703 Nakup licenčne programske opreme 0,00767,002.179,63 ---8.300,00 380,87.533,00

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

1.800,003.000,000,00 0,00,00 ----3.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.800,003.000,000,00 0,00,00 ----3.000,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.166,0024.497,0070.084,08 706,8173.147,00 247,1148.650,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki

0,009.191,008.935,66 ---155.100,00 ---145.909,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,009.191,008.935,66 ---155.100,00 ---145.909,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,009.191,008.935,66 ---155.100,00 ---145.909,00
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.166,0015.306,0061.148,42 117,918.047,00 29,52.741,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.166,0015.306,0061.148,42 117,918.047,00 29,52.741,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.166,0015.306,0061.148,42 117,918.047,00 29,52.741,00
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III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-319.497,00 -371.016,00554.782,44 95,7-305.882,00 ---13.615,00

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-306.477,00 -366.816,00567.776,01 96,6-295.932,00 ---10.545,00

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

200.754,00 -109.924,00427.259,64 193,8389.089,00 91,1188.335,00
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IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

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

0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00106.172,000,00 100,0106.172,00 ---0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00106.172,000,00 100,0106.172,00 ---0,00

500 Domače zadolževanje 0,00106.172,000,00 100,0106.172,00 ---0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,00106.172,000,00 100,0106.172,00 ---0,00

5003070 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2016 0,00106.172,000,00 0,00,00 ----106.172,00

5003071 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit l. 2017 0,000,000,00 ---106.172,00 ---106.172,00

VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 0,00217.076,00179.118,00 80,8175.381,00 97,9-41.695,00
55 ODPLAČILA DOLGA 0,00217.076,00179.118,00 80,8175.381,00 97,9-41.695,00

550 Odplačila domačega dolga 0,00217.076,00179.118,00 80,8175.381,00 97,9-41.695,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0,0093.703,0093.702,12 100,093.703,00 100,00,00

5501010 Odplač.kred.poslov.bankam-dolgoroč.kred.-PBSl.2007,092016 NKBM 0,0026.203,0026.202,12 100,026.203,00 100,00,00

5501011 Odplač.kred.poslov.bankam-dologor.kr.-PBS.l.2014,092016 NKBM 0,0067.500,0067.500,00 100,067.500,00 100,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0,00123.373,0085.415,88 66,281.678,00 95,6-41.695,00

5503050 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Stanov.sklad RS 0,0042.535,004.655,08 2,0840,00 18,0-41.695,00

5503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 0,0039.300,0039.222,80 100,039.300,00 100,20,00

5503052 Odplač.kred.javnim skladom-dolgor.kred.-Javni sklad Ribnica 0,0041.538,0041.538,00 100,041.538,00 100,00,00

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

-430.401,00 -371.016,00375.664,44 87,2-375.091,00 ---55.310,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -110.904,00 0,00-179.118,00 62,4-69.209,00 38,641.695,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 319.497,00 371.016,00-554.782,44 95,7305.882,00 ----13.615,00

0,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 430.401,2754.736,83 375.091,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki prora čuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

3.2.  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001 - OBČINSKI SVET

ZAKLJ.R.2015 3REPR2016SP
(VELJAVNI

PROR.L.2016)

OCENA PREN.
SRED.IZ L.2016

V L. 2017

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PRORAČ.L.2017

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

0001 OBČINSKI SVET 0,0043.211,0032.814,16 139,745.852,00 106,12.641,00

0,0001 POLITI ČNI SISTEM 15.722,0013.590,61 108,414.732,00 93,7-990,00

0,000101 Politični sistem 15.722,0013.590,61 108,414.732,00 93,7-990,00

0,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 15.722,0013.590,61 108,414.732,00 93,7-990,00

0,00101001 Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij 11.490,009.414,99 111,510.500,00 91,4-990,00
0,00402905 Sejnine udeležencem odborov 11.300,009.414,99 109,410.300,00 91,2-1.000,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 190,000,00 ---200,00 105,310,00

0,00101004 Financiranje političnih strank 632,00473,67 133,4632,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 632,00473,67 133,4632,00 100,00,00

0,00101006 Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 0,00405,54 0,00,00 ---0,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00405,54 0,00,00 ---0,00

0,00101007 Financiranje svetniških skupin 3.600,003.296,41 109,23.600,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.296,41 109,23.600,00 100,00,00

0,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

18.989,0014.593,93 154,322.520,00 118,63.531,00

0,000401 Kadrovska uprava 3.525,001.150,46 308,63.550,00 100,725,00

0,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.525,001.150,46 308,63.550,00 100,725,00

0,00104300 Občinske nagrade (stroški v zvezi s podel.nagrad in priznanj) 3.525,001.150,46 308,63.550,00 100,725,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.525,001.150,46 308,63.550,00 100,725,00

Stran: 1 od 44
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0,000403 Druge skupne administrativne službe 15.464,0013.443,47 141,118.970,00 122,73.506,00

0,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 10.658,009.933,16 120,511.970,00 112,31.312,00

0,00104400 Objava občinskih predpisov 1.880,001.269,23 149,71.900,00 101,120,00
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.880,001.269,23 149,71.900,00 101,120,00

0,00104401 Izdelava zastave, grba občine 820,00186,66 535,71.000,00 122,0180,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 820,00186,66 535,71.000,00 122,0180,00

0,00104403 Spletne strani občine 2.738,002.737,68 100,52.750,00 100,412,00
0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.738,002.737,68 100,52.750,00 100,412,00

0,00104404 Katalog lokalnih predpisov 1.500,001.937,85 72,31.400,00 93,3-100,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 1.500,001.937,85 72,31.400,00 93,3-100,00

0,00104406 Stroški snemanja sej 2.300,003.801,74 92,13.500,00 152,21.200,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.300,0091,50 ---2.000,00 87,0-300,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,003.710,24 40,41.500,00 ---1.500,00

0,00104407 Stroški za E-portal 1.420,000,00 ---1.420,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.420,000,00 ---1.420,00 100,00,00

0,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.806,003.510,31 199,47.000,00 145,72.194,00

0,00104500 Prireditve ob občinskem prazniku in spominskem dnevu 4.406,003.510,31 142,45.000,00 113,5594,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 4.406,003.510,31 142,45.000,00 113,5594,00

0,00104501 Prireditve ob državnih praznikih 400,000,00 ---2.000,00 500,01.600,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 400,000,00 ---2.000,00 500,01.600,00

Stran: 2 od 44
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0,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.500,001.374,07 109,21.500,00 100,00,00

0,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
in lokalne ravni

1.500,001.374,07 109,21.500,00 100,00,00

0,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.500,001.374,07 109,21.500,00 100,00,00

0,00106600 Delovanje nevlad.institucij lokalnih skupnosti (ZOS,SOS) 1.500,001.374,07 109,21.500,00 100,00,00
0,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.500,001.374,07 109,21.500,00 100,00,00

0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.000,003.255,55 218,17.100,00 101,4100,00

0,001803 Programi v kulturi 7.000,003.255,55 218,17.100,00 101,4100,00

0,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.000,003.255,55 218,17.100,00 101,4100,00

0,00118810 Stroški oglaševanja 4.129,003.255,55 129,04.200,00 101,771,00
0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.129,003.255,55 129,04.200,00 101,771,00

0,00118812 Oglasni panoji 2.871,000,00 ---2.900,00 101,029,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 96,000,00 ---100,00 104,24,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.775,000,00 ---2.800,00 100,925,00

Stran: 3 od 44
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0002 ŽUPAN 0,0064.759,0051.049,87 130,566.631,00 102,91.872,00

0,0001 POLITI ČNI SISTEM 58.959,0045.643,87 133,360.831,00 103,21.872,00

0,000101 Politični sistem 58.959,0045.643,87 133,360.831,00 103,21.872,00

0,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 58.959,0045.643,87 133,360.831,00 103,21.872,00

0,00201001 Plače in drugi izdatki zaposlenih-župan 39.195,0034.682,12 116,540.415,00 103,11.220,00
0,00400000 Osnovne plače 33.860,0031.211,50 111,334.730,00 102,6870,00

0,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.025,002.701,82 157,34.250,00 105,6225,00

0,00400100 Regres za letni dopust 450,00100,00 475,0475,00 105,625,00

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 860,00668,80 143,5960,00 111,6100,00

0,00201002 Prispevki delodajalca za socialno varnost 6.214,005.508,22 120,16.616,00 106,5402,00
0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.001,31 115,03.450,00 101,550,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.490,002.224,66 115,12.560,00 102,870,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00179,74 119,6215,00 102,45,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 24,0020,39 127,526,00 108,32,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0033,90 126,843,00 107,53,00

0,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 50,0048,22 667,8322,00 644,0272,00

0,00201003 Materialni stroški in drugi operativni odhodki 2.836,001.046,38 272,42.850,00 100,514,00
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.200,00832,37 264,32.200,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00184,01 271,7500,00 100,00,00

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 136,0030,00 500,0150,00 110,314,00

0,00201004 Izdatki za službena potovanja 2.914,001.641,24 191,93.150,00 108,1236,00
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,0013,15 760,5100,00 100,00,00

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,000,00 ---100,00 ---100,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 2.267,001.620,09 135,82.200,00 97,0-67,00

0,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 64,000,00 ---100,00 156,336,00

0,00402405 Stroški prevoza v tujini 333,000,00 ---500,00 150,2167,00

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 150,008,00 ---150,00 100,00,00

0,00201020 Nagrada nepoklicnega funkcionarja - podžupan (prej p.p. 101002) 7.500,002.765,91 271,27.500,00 100,00,00
0,00402905 Sejnine udeležencem odborov 7.500,002.765,91 271,27.500,00 100,00,00

Stran: 4 od 44
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0,00201021 Potni stroški nepoklicnega funckionarja - podžupana (prej 
P.P.101003)

300,000,00 ---300,00 100,00,00

0,00402905 Sejnine udeležencem odborov 300,000,00 ---300,00 100,00,00

0,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

5.800,005.406,00 107,35.800,00 100,00,00

0,000403 Druge skupne administrativne službe 5.800,005.406,00 107,35.800,00 100,00,00

0,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.800,005.406,00 107,35.800,00 100,00,00

0,00204200 Pokroviteljstva občine 5.800,005.406,00 107,35.800,00 100,00,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 300,00310,00 96,8300,00 100,00,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.096,00 107,95.500,00 100,00,00

Stran: 5 od 44
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0003 NADZORNI ODBOR 2.200,002.350,001.044,92 224,92.350,00 100,00,00

2.200,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.350,001.044,92 224,92.350,00 100,00,00

2.200,000203 Fiskalni nadzor 2.350,001.044,92 224,92.350,00 100,00,00

2.200,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.350,001.044,92 224,92.350,00 100,00,00

1.500,00302001 Nadomestila članom nadzornega odbora 1.500,00300,89 498,51.500,00 100,00,00
1.500,00402905 Sejnine udeležencem odborov 1.500,00300,89 498,51.500,00 100,00,00

700,00302002 Materialni stroški za delovanje nadzornega odbora 700,00640,50 109,3700,00 100,00,00
700,00402099 Drugi splošni material in storitve 700,00640,50 109,3700,00 100,00,00

0,00302003 Prevozni stroški-nadzorni odbor 150,00103,53 144,9150,00 100,00,00
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,0011,55 432,950,00 100,00,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 100,0091,98 108,7100,00 100,00,00

Stran: 6 od 44
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0004 OBČINSKA UPRAVA 273.901,002.986.839,002.854.935,17 106,13.029.254,00 101,442.415,00

0,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 800,004.427,99 13,6600,00 75,0-200,00

0,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 800,004.427,99 13,6600,00 75,0-200,00

0,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 800,004.427,99 13,6600,00 75,0-200,00

0,00402002 Stroški plačilnega prometa-provizija Banke Slovenije 800,00733,68 81,8600,00 75,0-200,00
0,00402931 Plačila bančnih storitev 800,00733,68 81,8600,00 75,0-200,00

0,00402100 Pobiranje okoljske dajatve za obremenjevanje voda - JP Nigrad 0,003.694,31 0,00,00 ---0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,003.694,31 0,00,00 ---0,00

1.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

35.652,0027.927,49 133,937.405,00 104,91.753,00

1.500,000403 Druge skupne administrativne službe 35.652,0027.927,49 133,937.405,00 104,91.753,00

0,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.210,003.860,87 108,84.200,00 99,8-10,00

0,00404100 Prireditev - starejši občani 4.210,003.860,87 108,84.200,00 99,8-10,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.210,003.860,87 108,84.200,00 99,8-10,00

1.500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 31.442,0024.066,62 138,033.205,00 105,61.763,00

0,00404200 Izvršbe in drugi sodni postopki 20.390,009.919,12 203,020.140,00 98,8-250,00
0,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 20.390,009.919,12 203,020.140,00 98,8-250,00

0,00404202 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 3.200,001.605,12 199,43.200,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.055,97 113,61.200,00 100,00,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,00549,15 364,22.000,00 100,00,00

Stran: 7 od 44
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500,00404203 Materialni stroški poslovnih prostorov-ZD Lovrenc na Poh. 5.665,004.548,38 150,96.865,00 121,21.200,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 100,000,00 ---100,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00720,47 138,81.000,00 100,00,00

0,00402200 Električna energija 1.250,00216,55 438,7950,00 76,0-300,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.892,09 121,03.500,00 140,01.000,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 115,00106,20 108,3115,00 100,00,00

0,00402204 Odvoz smeti 200,00125,38 159,5200,00 100,00,00

500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00487,69 205,11.000,00 200,0500,00

0,00404205 Vzdrževanje evidence NUSZ 1.037,000,00 ---0,00 0,0-1.037,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.037,000,00 ---0,00 0,0-1.037,00

0,00404206 Materialni stroški poslovnega prostora na Činžatu 150,000,00 ---2.000,00 ---1.850,00
0,00402200 Električna energija 100,000,00 ---400,00 400,0300,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 50,000,00 ---100,00 200,050,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---1.500,00 ---1.500,00

0,00404249 Invest.vzdrževanje Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju 0,00244,00 0,00,00 ---0,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00244,00 0,00,00 ---0,00

1.000,00404253 Investicija - Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju, 2. faza 1.000,007.750,00 12,91.000,00 100,00,00
1.000,00420401 Novogradnje 1.000,007.750,00 12,91.000,00 100,00,00

0,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.630,001.630,00 100,01.630,00 100,00,00

0,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.630,001.630,00 100,01.630,00 100,00,00

0,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.630,001.630,00 100,01.630,00 100,00,00

0,00405100 Zveza za tehnični kulturo Slovenije 1.280,001.280,00 100,01.280,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.280,001.280,00 100,01.280,00 100,00,00

0,00405101 Raziskovalna dejavnost - OŠ 350,00350,00 100,0350,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 350,00350,00 100,0350,00 100,00,00

Stran: 8 od 44
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12.081,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 405.690,00368.829,55 111,9412.642,00 101,76.952,00

12.081,000603 Dejavnost občinske uprave 405.690,00368.829,55 111,9412.642,00 101,76.952,00

8.581,0006039001 Administracija občinske uprave 377.650,00330.074,50 117,7388.342,00 102,810.692,00

3.600,00406101 Plače zaposlenih v občinski upravi 214.810,00186.912,08 115,8216.500,00 100,81.690,00
0,00400000 Osnovne plače 173.850,00158.446,58 108,2171.500,00 98,7-2.350,00

0,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 15.376,0010.746,94 148,015.900,00 103,4524,00

0,00400004 Drugi dodatki 450,00978,06 46,0450,00 100,00,00

0,00400100 Regres za letni dopust 6.646,003.596,59 190,56.850,00 103,1204,00

200,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.704,006.959,04 126,58.800,00 101,196,00

1.400,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.210,003.328,84 84,12.800,00 66,5-1.410,00

2.000,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog

2.400,00598,56 401,02.400,00 100,00,00

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 3.000,002.257,47 132,93.000,00 100,00,00

0,00400901 Odpravnine 0,000,00 ---4.800,00 ---4.800,00

0,00400999 Drugi izdatki zaposlenim 174,000,00 ---0,00 0,0-174,00

0,00406102 Prispevki delodajalca za socialno varnost 32.241,0027.821,04 127,035.320,00 109,63.079,00
0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.300,0014.754,88 117,917.400,00 100,6100,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.870,0011.350,69 113,712.900,00 100,230,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.039,00917,01 114,51.050,00 101,111,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 119,0081,21 147,8120,00 100,81,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 193,00173,16 115,5200,00 103,67,00

0,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 720,00544,09 670,83.650,00 506,92.930,00

0,00406140 Stroški usposabljanja na delovnem mestu 2016/2017 0,000,00 ---493,00 ---493,00
0,00400004 Drugi dodatki 0,000,00 ---300,00 ---300,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,000,00 ---20,00 ---20,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---173,00 ---173,00
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0,00406150 Pisarniški in splošni material in storitve 65.362,0063.044,10 107,167.532,00 103,32.170,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 9.200,009.116,30 100,99.200,00 100,00,00

0,00402001 Čistilni material in storitve 11.250,0011.248,92 100,011.250,00 100,00,00

0,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.900,002.367,68 109,82.600,00 89,7-300,00

0,00402007 Računalniške storitve 24.600,0024.617,86 104,425.700,00 104,51.100,00

0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.962,000,00 ---2.860,00 145,8898,00

0,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.530,001.687,86 148,12.500,00 98,8-30,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.120,0010.202,74 94,59.640,00 105,7520,00

0,004020992 Izdelava energetske izkaznice 0,003.802,74 0,00,00 ---0,00

0,004020993 Drugi splošni mat. in storit.- Energetsko upravljanje 3.800,000,00 ---0,00 0,0-3.800,00

0,004020994 Drugi sploš.mat.in storitve-notranja pravila 0,000,00 ---3.782,00 ---3.782,00

0,00406170 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije 24.920,0022.939,19 109,125.020,00 100,4100,00
0,00402200 Električna energija 8.700,007.678,24 118,59.100,00 104,6400,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 350,00152,04 197,3300,00 85,7-50,00

0,00402204 Odvoz smeti 420,00354,85 112,7400,00 95,2-20,00

0,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.720,005.596,20 102,25.720,00 100,00,00

0,00402206 Poštnina in kurirske storitve 9.730,009.157,86 103,79.500,00 97,6-230,00

0,00406180 Prevozni stroški in storitve 4.310,003.502,57 123,14.310,00 100,00,00
0,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.300,002.219,70 103,62.300,00 100,00,00

0,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00297,49 336,21.000,00 100,00,00

0,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 160,00151,99 105,3160,00 100,00,00

0,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 850,00833,39 102,0850,00 100,00,00

0,00406190 Izdatki za službena potovanja 2.840,001.639,78 173,22.840,00 100,00,00
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 150,0028,89 519,2150,00 100,00,00

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,000,00 ---100,00 100,00,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 2.500,001.530,09 163,42.500,00 100,00,00

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 90,0080,80 111,490,00 100,00,00

4.981,00406299 Pravno in drugo ekspertno svetovanje, priprava pravnih aktov 6.510,002.040,01 440,28.981,00 138,02.471,00
4.981,00402999 Drugi operativni odhodki 6.510,002.040,01 440,28.981,00 138,02.471,00
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0,00406300 Drugi operativni odhodki 6.710,005.346,65 125,36.700,00 99,9-10,00
0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.400,004.284,59 81,73.500,00 102,9100,00

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.260,00994,82 231,22.300,00 101,840,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 850,0011,24 ---700,00 82,4-150,00

0,004029999 Str.nagrad in str.prehr.dijakov in študentov na obvez.opravlj.prakse 200,0056,00 357,1200,00 100,00,00

0,00406301 Varnost pri delu 2.300,001.542,90 149,12.300,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.300,001.542,90 149,12.300,00 100,00,00

0,00406303 Medobč.inšpekt.in redarstvo Maribor-MIRM (od 2012 združena sl.) 6.247,005.657,00 108,16.116,00 97,9-131,00
0,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 6.247,005.657,00 108,16.116,00 97,9-131,00

0,00406400 Tekoče vzdrževanje  upravnih prostorov - Sp.trg 8 1.000,001.272,03 102,21.300,00 130,0300,00
0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.272,03 102,21.300,00 130,0300,00

0,00406401 Zavarovalne premije za objekte in opremo 6.000,004.420,28 147,76.530,00 108,8530,00
0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.470,003.000,00 166,75.000,00 111,9530,00

0,00402512 Zavarovalne premije za opremo 570,00551,17 103,4570,00 100,00,00

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 960,00869,11 110,5960,00 100,00,00

0,00406402 Tekoče vzdrževanje računalnikov in komunikacijske opreme 3.200,002.901,16 110,33.200,00 100,00,00
0,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 200,000,00 ---200,00 100,00,00

0,00402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 3.000,002.901,16 103,43.000,00 100,00,00

0,00406403 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.200,001.035,71 115,91.200,00 100,00,00
0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.200,001.035,71 115,91.200,00 100,00,00

3.500,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

28.040,0038.755,05 62,724.300,00 86,7-3.740,00

0,00406420 Nakup opreme 12.500,0010.160,49 204,720.800,00 166,48.300,00
0,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 500,00804,07 248,72.000,00 400,01.500,00

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 2.000,00469,46 426,02.000,00 100,00,00

0,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.233,001.914,87 182,83.500,00 82,7-733,00

0,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,003.858,21 25,91.000,00 100,00,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.000,00934,25 428,24.000,00 100,00,00

0,00420703 Nakup licenčne programske opreme 767,002.179,63 380,88.300,00 ---7.533,00
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3.500,00406443 Invest.vzdrževanje poslovne stavbe Spodnji trg 8 15.540,0028.594,56 12,23.500,00 22,5-12.040,00
3.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.540,0028.594,56 12,23.500,00 22,5-12.040,00

0,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 23.700,0023.649,15 718,4169.900,00 716,9146.200,00

0,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 23.700,0023.649,15 718,4169.900,00 716,9146.200,00

0,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.509,002.713,49 140,03.800,00 108,3291,00

0,00407001 Usposabljanje in opremljanje enot CZ 2.109,001.393,49 179,42.500,00 118,5391,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.109,001.393,49 179,42.500,00 118,5391,00

0,00407002 Sofinanc.dejavnosti društev in drugih organizacij na področju CZ 1.400,001.320,00 98,51.300,00 92,9-100,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 500,00420,00 95,2400,00 80,0-100,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

0,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.191,0020.935,66 793,4166.100,00 822,6145.909,00

0,00407200 Financiranje redne dejavnosti PGD Lovrenc na Poh. 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

0,00407201 Dejavnost gasilske zveze Ruše 4.000,005.000,00 80,04.000,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,005.000,00 80,04.000,00 100,00,00

0,00407202 Sofinanciranje nabave gasilske opreme- poraba požarne takse 6.258,005.858,00 104,16.100,00 97,5-158,00
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.258,005.858,00 104,16.100,00 97,5-158,00

0,00407211 Osebna oprema gasilcev 2.933,003.077,66 65,02.000,00 68,2-933,00
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.933,003.077,66 65,02.000,00 68,2-933,00

0,00407215 Nakup gasilskega vozila 0,000,00 ---147.000,00 ---147.000,00
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---147.000,00 ---147.000,00
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0,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.900,003.169,45 85,22.700,00 93,1-200,00

0,000802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 2.900,003.169,45 85,22.700,00 93,1-200,00

0,0008029001 Prometna varnost 2.800,003.169,45 82,02.600,00 92,9-200,00

0,00408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.800,003.169,45 82,02.600,00 92,9-200,00
0,00402905 Sejnine udeležencem odborov 695,00388,20 154,6600,00 86,3-95,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 2.105,002.781,25 71,92.000,00 95,0-105,00

0,0008029002 Notranja varnost 100,000,00 ---100,00 100,00,00

0,00408010 Delovanje sosveta za varnost 100,000,00 ---100,00 100,00,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 100,000,00 ---100,00 100,00,00

8.486,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 171.496,00173.599,61 100,1173.810,00 101,42.314,00

8.486,001003 Aktivna politika zaposlovanja 171.496,00173.599,61 100,1173.810,00 101,42.314,00

8.486,0010039001 Povečanje zaposljivosti 171.496,00173.599,61 100,1173.810,00 101,42.314,00

0,00410100 Javna dela - 20 %-40% naročniški delež drugim izvajalcem 25.200,0029.257,67 84,824.800,00 98,4-400,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 21.100,0022.763,43 87,920.000,00 94,8-1.100,00

0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki

4.100,006.494,24 73,94.800,00 117,1700,00

0,00410200 JAVNA DELA - izvajalec Občina Lovrenc na Pohorju 115.900,00123.688,86 94,1116.400,00 100,4500,00
0,00400000 Osnovne plače 95.500,0099.470,11 96,596.000,00 100,5500,00

0,00400100 Regres za letni dopust 9.400,0012.570,83 74,89.400,00 100,00,00

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.000,008.896,52 89,98.000,00 100,00,00

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.000,002.751,40 109,03.000,00 100,00,00

0,00410201 Javna dela - prispevki delodajalca na plače 18.000,0017.726,76 101,518.000,00 100,00,00
0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.800,009.901,63 99,09.800,00 100,00,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.510,007.108,10 105,77.510,00 100,00,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 520,00550,82 94,4520,00 100,00,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 70,0062,30 112,470,00 100,00,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 100,00103,91 96,2100,00 100,00,00
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0,00410210 Javna dela - materialni stroški 3.700,002.926,32 126,43.700,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.500,002.926,32 119,63.500,00 100,00,00

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 200,000,00 ---200,00 100,00,00

8.486,00410211 Namenska poraba sredstev -nagrada za preseganje kvote invalidov 8.486,000,00 ---10.700,00 126,12.214,00
8.486,00402099 Drugi splošni material in storitve 8.486,000,00 ---10.700,00 126,12.214,00

0,00410350 Javna dela - potni stroški 210,000,00 ---210,00 100,00,00
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 70,000,00 ---70,00 100,00,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 100,000,00 ---100,00 100,00,00

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 40,000,00 ---40,00 100,00,00

12.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 97.988,0083.248,15 115,696.231,00 98,2-1.757,00

12.000,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 27.132,006.997,20 316,322.132,00 81,6-5.000,00

7.350,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 12.132,001.513,43 669,510.132,00 83,5-2.000,00

850,00411105 Pomoč za spodujeval.ukrepe za kmet.proizvode (ukrep 6) 850,000,00 ---700,00 82,4-150,00
850,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 850,000,00 ---700,00 82,4-150,00

5.000,00411106 Pomoč za nalož.-ohranj.kulturne in narav.dedišč.na 
kmet.gosp.(ukrep8)

5.000,000,00 ---2.000,00 40,0-3.000,00

5.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,000,00 ---2.000,00 40,0-3.000,00

1.500,00411107 Pomoč za nalož.- predel.,trženje kmet,živil.proizv.,nal.v 
nekm.d.(ukrep9)

1.500,000,00 ---3.500,00 233,32.000,00

1.500,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.500,000,00 ---3.500,00 233,32.000,00

0,00411108 Pomoč za izobr.in usposablj.-nekmet.dej.na 
kmet.,predel.,tržen.(ukrep10)

1.500,000,00 ---1.000,00 66,7-500,00

0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.500,000,00 ---1.000,00 66,7-500,00

0,00411109 Pokrivanje operativnih str.transporta iz odročnih krajev (ukrep11) 600,000,00 ---600,00 100,00,00
0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 600,000,00 ---600,00 100,00,00
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0,00411110 Pomoč za zagotavlj.tehn.podp.v kmet.in gozdar.sektorju (ukrep12) 1.500,000,00 ---1.000,00 66,7-500,00
0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.500,000,00 ---1.000,00 66,7-500,00

0,00411212 Podpora čebel.društ.-por.donac.,sponzor.sr.za postavit.skulpture 
zaščit.čebelarjev s. Ambroža

0,00481,97 0,00,00 ---0,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00481,97 0,00,00 ---0,00

0,00411213 MRA - projekt "Samooskrba regije" 1.032,001.031,46 100,11.032,00 100,00,00
0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki
1.032,001.031,46 100,11.032,00 100,00,00

0,00411214 Svetovalne storitve na področju kmetijstva 150,000,00 ---300,00 200,0150,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,000,00 ---300,00 200,0150,00

4.650,0011029003 Zemljiške operacije 15.000,005.483,77 218,812.000,00 80,0-3.000,00

4.650,00411205 Pomoč za nalož.v opredm.,neopr.sr.na kmet.gosp.v 
prim.kmet.p.(ukrep1)

15.000,005.483,77 218,812.000,00 80,0-3.000,00

4.650,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,005.483,77 218,812.000,00 80,0-3.000,00

0,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.300,004.376,40 121,15.300,00 100,00,00

0,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.300,004.376,40 121,15.300,00 100,00,00

0,00411400 Obramba pred točo 3.300,003.325,24 99,23.300,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.300,003.325,24 99,23.300,00 100,00,00

0,00411401 Zavetišče za zapuščene živali 2.000,001.051,16 190,32.000,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,000,00 ---2.000,00 100,00,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.051,16 0,00,00 ---0,00

0,001104 Gozdarstvo 65.556,0071.874,55 95,768.799,00 105,03.243,00

0,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 65.556,0071.874,55 95,768.799,00 105,03.243,00

0,00411500 Redno vzdrževanje gozdnih cest 28.899,0029.524,59 97,528.799,00 99,7-100,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.899,0029.524,59 97,528.799,00 99,7-100,00
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0,00411502 Vzdrževanje gozdnih cest - zimska služba 10.000,0019.029,31 78,815.000,00 150,05.000,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,0019.029,31 78,815.000,00 150,05.000,00

0,00411550 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov 26.657,0023.320,65 107,225.000,00 93,8-1.657,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 26.657,0023.320,65 107,225.000,00 93,8-1.657,00

90.089,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

618.949,00488.072,46 105,8516.165,00 83,4-102.784,00

90.089,001302 Cestni promet in infrastruktura 618.949,00488.072,46 105,8516.165,00 83,4-102.784,00

0,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 90.432,00118.975,12 79,594.600,00 104,64.168,00

0,00413001 Redno vzdrževanje lokalnih cest - v naselju 9.741,0014.707,43 81,612.000,00 123,22.259,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.741,0014.707,43 81,612.000,00 123,22.259,00

0,00413002 Redno vzdrževanje lokalnih cest - izven naselja 29.959,0035.299,86 85,030.000,00 100,141,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 29.959,0035.299,86 85,030.000,00 100,141,00

0,00413003 Redno vzdrževanje javnih poti - v naselju 13.132,0022.005,28 72,716.000,00 121,82.868,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.132,0022.005,28 72,716.000,00 121,82.868,00

0,00413004 Redno vzdrževanje javnih poti - izven naselja 28.500,0039.359,77 72,428.500,00 100,00,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.500,0039.359,77 72,428.500,00 100,00,00

0,00413005 Redno vzdržev.pločnikov,varovalnih ograj, ovir  za umirjanje 
prometa

1.000,000,00 ---0,00 0,0-1.000,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 ---0,00 0,0-1.000,00

0,00413007 Redno vzdržev.nekategorizirani cest 8.100,007.602,78 106,58.100,00 100,00,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.100,007.602,78 106,58.100,00 100,00,00

80.089,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 448.601,00325.190,50 103,3335.931,00 74,9-112.670,00

0,00413050 Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen - 1. del 116.638,000,00 ---70.781,00 60,7-45.857,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 116.638,000,00 ---70.781,00 60,7-45.857,00
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0,00413052 Dokonč.del rekon.LC C.na Kumen (iz sred.BG Kreativ 120.000€) 0,00122.440,80 0,00,00 ---0,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00122.440,80 0,00,00 ---0,00

0,00413101 Invest.vzdržev.lokalnih cest - izven naselja 0,009.973,50 0,00,00 ---0,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,009.973,50 0,00,00 ---0,00

0,00413110 Odpr.posl.popl.,vis.snega,žleda-l.2014- LC Činžat 0,0016.631,77 0,00,00 ---0,00
0,00409100 Proračunska rezerva 0,0013.312,60 0,00,00 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,003.319,17 0,00,00 ---0,00

12.297,00413111 Odprava posledic neurja sept. 2014-plaz Jodlov klanec 12.297,0060.026,13 11,56.907,00 56,2-5.390,00
0,00409100 Proračunska rezerva 0,0046.675,96 0,00,00 ---0,00

12.297,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.297,0013.350,17 51,76.907,00 56,2-5.390,00

0,00413112 Odpr.pos.neurja sept.2014- plaz LC Činžat-Fišer žaga 10.000,00114.808,30 0,00,00 0,0-10.000,00
0,00409100 Proračunska rezerva 0,0088.170,80 0,00,00 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,0026.637,50 0,00,00 0,0-10.000,00

0,00413156 Rekonstr.JP v nasel.- JP Sončna pot 1.352,00460,00 0,00,00 0,0-1.352,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.352,00460,00 0,00,00 0,0-1.352,00

0,00413157 Rekonstr. JP  v nasel. - JP Pod Bregom 2.257,000,00 ---52.743,00 ---50.486,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.257,000,00 ---52.743,00 ---50.486,00

0,00413162 Rekon.JP v naselju - Srparska pot 2.500,00680,00 0,00,00 0,0-2.500,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.500,00680,00 0,00,00 0,0-2.500,00

0,00413163 Rekon.JP v nasel.-Čebelarska pot 133 m 3.000,000,00 ---0,00 0,0-3.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,000,00 ---0,00 0,0-3.000,00

2.500,00413165 Rekon.JP izven naselja - Slepnica-Sadonik,1. faza (500 m);JP 
862412

2.500,000,00 ---0,00 0,0-2.500,00

2.500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.500,000,00 ---0,00 0,0-2.500,00

0,00413167 Rekon.JP izven naselja - Gomila (307 m);JP 862400 0,000,00 ---3.000,00 ---3.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---3.000,00 ---3.000,00
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0,00413168 Rekon.JP v naselju- Cesta vstaje I 8.000,000,00 ---0,00 0,0-8.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.000,000,00 ---0,00 0,0-8.000,00

57.292,00413170 Rekon.LC izven nasel.-LC Činžat-Fišer ž.,  po fazah 57.292,000,00 ---9.028,00 15,8-48.264,00
57.292,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 57.292,000,00 ---9.028,00 15,8-48.264,00

0,00413172 Rekon.LC v naselju-Pot Šercerjeve brigade 10.000,000,00 ---0,00 0,0-10.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,000,00 ---0,00 0,0-10.000,00

0,00413173 Rekonstr.JP izven naselja - do lovske koče 110.000,000,00 ---0,00 0,0-110.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 110.000,000,00 ---0,00 0,0-110.000,00

3.000,00413174 Rekonstr.JP v naselju - Cvetlična ulica 3.000,000,00 ---0,00 0,0-3.000,00
3.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,000,00 ---0,00 0,0-3.000,00

5.000,00413177 Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot 35.706,000,00 ---0,00 0,0-35.706,00
5.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.706,000,00 ---0,00 0,0-35.706,00

0,00413178 Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV 67.000,000,00 ---0,00 0,0-67.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 67.000,000,00 ---0,00 0,0-67.000,00

0,00413179 Rekon.LC izven nasel.-LC Činžat-Fišer ž., po fazah 0,000,00 ---191.972,00 ---191.972,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---191.972,00 ---191.972,00

0,00413200 Inv.vzdrž.cestne infrastr. (pločnikov,mostov,varovalnih ograj, ovir 
za umirjanje prometa)-v naselju

349,00170,00 882,41.500,00 429,81.151,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 349,00170,00 882,41.500,00 429,81.151,00

0,00413201 Invest.vzdržev.cestne infrastr.(pločnikov, mostov) izven naselja 6.710,000,00 ---0,00 0,0-6.710,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.710,000,00 ---0,00 0,0-6.710,00

10.000,0013029003 Urejanje cestnega prometa 33.916,009.165,48 356,132.634,00 96,2-1.282,00

0,00413622 Sofinanc.javne službe javni linijski medkrajevni prevoz (Arriva 
Štajerska)

7.884,000,00 ---7.884,00 100,00,00

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.884,000,00 ---7.884,00 100,00,00
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10.000,00413650 Cestni kataster 22.998,005.736,74 322,518.500,00 80,4-4.498,00
10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 22.998,005.736,74 322,518.500,00 80,4-4.498,00

0,00413651 Tekoče vzdrževanje parkirišč 2.784,003.428,74 175,06.000,00 215,53.216,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.784,003.428,74 175,06.000,00 215,53.216,00

0,00413754 Zapornica pri trgovini Mercator 250,000,00 ---250,00 100,00,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250,000,00 ---250,00 100,00,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 46.000,0034.741,36 152,653.000,00 115,27.000,00

0,00413800 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 21.000,0013.999,59 164,323.000,00 109,52.000,00
0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 21.000,0013.999,59 164,323.000,00 109,52.000,00

0,00413801 Tokovina 25.000,0020.741,77 120,525.000,00 100,00,00
0,00402200 Električna energija 25.000,0020.741,77 120,525.000,00 100,00,00

0,00413850 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,0014 GOSPODARSTVO 58.637,0034.655,18 137,347.583,00 81,2-11.054,00

0,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 7.792,002.399,25 102,02.448,00 31,4-5.344,00

0,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 7.792,002.399,25 102,02.448,00 31,4-5.344,00

0,00414010 Sofinanc.programa:EIM,Center razvoja človeških virov 677,00863,00 0,00,00 0,0-677,00
0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki
677,00863,00 0,00,00 0,0-677,00

0,00414011 Sofinanc.programa:Fundacija za izboljšanje zaposl.možnosti 
Prizma

860,00780,40 0,00,00 0,0-860,00

0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki

860,00780,40 0,00,00 0,0-860,00

0,00414012 Sofinanc.projekta MRA: Garancijska shema Podravja 0,000,00 ---192,00 ---192,00
0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki
0,000,00 ---192,00 ---192,00
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0,00414015 MRA -Regional.razv.agenc.za Podravje 949,00755,85 100,0756,00 79,7-193,00
0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki
949,00755,85 100,0756,00 79,7-193,00

0,00414017 Sofinanc.vzpostavitve LAS, pripr.strategije lokal.razv.občine 3.806,000,00 ---0,00 0,0-3.806,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.990,000,00 ---0,00 0,0-2.990,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 816,000,00 ---0,00 0,0-816,00

0,00414018 Mednarodno sodelovanje-gospod.p. 1.500,000,00 ---1.500,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,000,00 ---1.500,00 100,00,00

0,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 50.845,0032.255,93 139,945.135,00 88,8-5.710,00

0,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 50.845,0032.255,93 139,945.135,00 88,8-5.710,00

0,00414051 Turistične prireditve 24.000,0022.188,40 114,925.500,00 106,31.500,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 17.138,0015.935,36 103,516.500,00 96,3-638,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.862,006.253,04 143,99.000,00 131,22.138,00

0,00414052 Poraba donacij in sponzor.sr.za prired. (tudi turist.prired.v času 
prazničnih dni)

2.400,001.640,00 0,00,00 0,0-2.400,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.400,001.640,00 0,00,00 0,0-2.400,00

0,00414054 Sofin.programov spodbujanja turizma v občini 11.119,003.082,96 172,05.302,00 47,7-5.817,00
0,00402007 Računalniške storitve 1.609,001.098,00 133,91.470,00 91,4-139,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.560,001.734,96 203,63.532,00 77,5-1.028,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.300,00250,00 120,0300,00 7,0-4.000,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 650,000,00 ---0,00 0,0-650,00

0,00414055 Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne 2.286,002.234,22 159,63.565,00 156,01.279,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 290,00374,25 58,8220,00 75,9-70,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,0058,13 206,4120,00 80,0-30,00

0,00402200 Električna energija 1.161,001.220,53 98,31.200,00 103,439,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0053,41 93,650,00 50,0-50,00

0,00402204 Odvoz smeti 130,00119,11 100,8120,00 92,3-10,00

0,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 455,00408,79 111,3455,00 100,00,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,00 ---400,00 ---400,00
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0,00414057 Organizacija prireditve Ožbalt 1.100,001.162,00 0,00,00 0,0-1.100,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.100,001.162,00 0,00,00 0,0-1.100,00

0,00414058 Turistične prireditve - izplač.društvom za prired.izved.v letu 2014 0,001.948,35 0,00,00 ---0,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.948,35 0,00,00 ---0,00

0,00414062 Sofinanc.proj.izgrad.Dravske koles.poti med Dravogr.in 
Sred.obD.RRA Koroška

2.440,000,00 ---2.440,00 100,00,00

0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki

2.440,000,00 ---2.440,00 100,00,00

0,00414063 Mednarodno sodelovanje 5.000,000,00 ---0,00 0,0-5.000,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,000,00 ---0,00 0,0-5.000,00

0,00414064 Mednarodno sodelovanje-turizem 2.500,000,00 ---1.500,00 60,0-1.000,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,000,00 ---1.500,00 60,0-1.000,00

0,00414065 Priprava projekt.dokument.za razvoj turizma 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,00414066 Promocija Dravske kolesarske poti (Zavod za turizem MB-Pohorje) 0,000,00 ---1.828,00 ---1.828,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 ---1.828,00 ---1.828,00

27.765,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 186.905,00179.052,52 82,1146.930,00 78,6-39.975,00

27.765,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 185.965,00178.112,79 82,0145.990,00 78,5-39.975,00

16.065,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 31.765,0038.505,41 35,413.630,00 42,9-18.135,00

0,00415005 Odvoz odpadne salonitne kritine 9.200,003.909,30 179,17.000,00 76,1-2.200,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.200,003.909,30 179,17.000,00 76,1-2.200,00

0,00415007Čistilna akcija - očistimo Slovenijo 500,00215,62 231,9500,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00215,62 231,9500,00 100,00,00

13.000,00415008 Subvencioniranje cene GJS odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 19.000,0025.630,49 12,03.065,00 16,1-15.935,00
13.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.000,0025.630,49 12,03.065,00 16,1-15.935,00
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3.065,00415108 Investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Lovrenc na Pohorju 3.065,000,00 ---3.065,00 100,00,00
3.065,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.065,000,00 ---3.065,00 100,00,00

0,00415109 Investicije - odlaganje odpadkov(namenska poraba okolj.dajat.) 0,008.750,00 0,00,00 ---0,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,008.750,00 0,00,00 ---0,00

11.700,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 154.200,00139.607,38 94,8132.360,00 85,8-21.840,00

0,00415200 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 0,00259,92 0,00,00 ---0,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00259,92 0,00,00 ---0,00

5.000,00415201 Pokrivanje razlike količin odpadnih voda nastale pri čiščenju 50.000,0052.765,18 56,930.000,00 60,0-20.000,00
5.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 50.000,0052.765,18 56,930.000,00 60,0-20.000,00

0,00415250 Tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije 1.000,000,00 ---1.000,00 100,00,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 ---1.000,00 100,00,00

0,00415270 Subvencioniranje cene GJS odvajanja odpadnih voda 96.500,0081.914,04 115,094.210,00 97,6-2.290,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 96.500,0081.914,04 115,094.210,00 97,6-2.290,00

0,00415302 Razl.okolj.daj.med akontac.,vplačili in odločbami - obračuni 0,004.668,24 0,00,00 ---0,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,004.668,24 0,00,00 ---0,00

0,00415303 Razl.okolj.dajat.zarač.zavez.in vplačili RO po obrač. v prorač. 0,000,00 ---450,00 ---450,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---450,00 ---450,00

6.700,00415510 Investicijsko vzdrževanje meteorne kanalizacije 6.700,000,00 ---6.700,00 100,00,00
6.700,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.700,000,00 ---6.700,00 100,00,00

0,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 940,00939,73 100,0940,00 100,00,00

0,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 940,00939,73 100,0940,00 100,00,00

0,00415601 Ukrepi varstva okolja in naravnih vrednot-por.konc.trajn.gosp.z 
divjadjo

940,00939,73 100,0940,00 100,00,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 940,00939,73 100,0940,00 100,00,00
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27.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

177.241,0061.005,87 301,5183.937,00 103,86.696,00

27.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 28.000,00956,94 ---28.000,00 100,00,00

5.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.000,00622,20 964,36.000,00 100,00,00

5.000,00416004 Urejanje in nadzor na področju geod.evidenc (BCP) 6.000,00622,20 964,36.000,00 100,00,00
5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.000,00622,20 964,36.000,00 100,00,00

22.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 22.000,00334,74 ---22.000,00 100,00,00

22.000,00416250 Prostorski načrt občine 22.000,00334,74 ---22.000,00 100,00,00
22.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 22.000,00334,74 ---22.000,00 100,00,00

0,001603 Komunalna dejavnost 78.500,0037.956,49 221,884.200,00 107,35.700,00

0,0016039001 Oskrba z vodo 78.500,0037.956,49 221,884.200,00 107,35.700,00

0,00416280 Subvencioniranje cene GJS oskrba s pitno vodo 78.500,0037.956,49 221,884.200,00 107,35.700,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 78.500,0037.956,49 221,884.200,00 107,35.700,00

0,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 67.741,0013.524,36 190,325.737,00 38,0-42.004,00

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 67.741,0013.524,36 190,325.737,00 38,0-42.004,00

0,00416501 Materialni stroški - upravljanje 1.400,001.296,28 108,01.400,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.400,001.296,28 108,01.400,00 100,00,00

0,00416502 Materialni stroški - ostalo 2.000,002.574,14 38,91.000,00 50,0-1.000,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.574,14 38,91.000,00 50,0-1.000,00

0,00416503 Zavarovalne premije za stanovanja 1.200,001.130,24 115,01.300,00 108,3100,00
0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.200,001.130,24 115,01.300,00 108,3100,00

0,00416550 Redno vzdrževanje stanovanj 8.300,002.194,26 388,88.532,00 102,8232,00
0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 8.300,002.194,26 388,88.532,00 102,8232,00

0,00416600 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 25.284,005.774,44 224,312.950,00 51,2-12.334,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.284,005.774,44 224,312.950,00 51,2-12.334,00
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0,00416601 Rezervni sklad: tekoče leto 555,00555,00 100,0555,00 100,00,00
0,00409300 Sredstva proračunskih skladov 555,00555,00 100,0555,00 100,00,00

0,00416602 Nakup dela stanovanjske zgradbe,zemljišč (Gornji trg 16) 29.002,000,00 ---0,00 0,0-29.002,00
0,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 14.299,000,00 ---0,00 0,0-14.299,00

0,00420600 Nakup zemljišč 14.703,000,00 ---0,00 0,0-14.703,00

0,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

3.000,008.568,08 536,946.000,00 ---43.000,00

0,0016069002 Nakup zemljišč 3.000,008.568,08 536,946.000,00 ---43.000,00

0,00416010 Nakup zemljišč 3.000,008.568,08 536,946.000,00 ---43.000,00
0,00420600 Nakup zemljišč 3.000,008.568,08 536,946.000,00 ---43.000,00

8.166,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 51.702,0091.150,27 56,051.063,00 98,8-639,00

8.166,001702 Primarno zdravstvo 8.806,0047.497,94 17,28.167,00 92,7-639,00

8.166,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 8.806,0047.497,94 17,28.167,00 92,7-639,00

8.166,00417350 Sofin.invest.projektov Javnega zdrav.zavoda A.Drolca MB 8.806,0047.497,94 17,28.167,00 92,7-639,00
8.166,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.806,0047.497,94 17,28.167,00 92,7-639,00

0,001707 Drugi programi na področju zdravstva 42.896,0043.652,33 98,342.896,00 100,00,00

0,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.216,0040.285,19 94,938.216,00 100,00,00

0,00417601 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 35.900,0037.969,19 94,635.900,00 100,00,00
0,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 35.900,0037.969,19 94,635.900,00 100,00,00

0,00417602 Sofin.zobozdravstv.nujne pomoči v nočnem času(ZD A.Drolca MB) 2.316,002.316,00 100,02.316,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.316,002.316,00 100,02.316,00 100,00,00

0,0017079002 Mrliško ogledna služba 4.680,003.367,14 139,04.680,00 100,00,00

0,00417701 Mrliško ogledna služba 4.680,003.367,14 139,04.680,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.680,003.367,14 139,04.680,00 100,00,00
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20.566,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 236.115,00365.623,11 66,6243.593,00 103,27.478,00

0,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.700,001.896,22 36,9700,00 14,9-4.000,00

0,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 4.700,001.896,22 36,9700,00 14,9-4.000,00

0,00418002 Tekoče vzdržev. - ostali kulturni spomeniki 700,001.896,22 36,9700,00 100,00,00
0,00402200 Električna energija 200,00164,91 121,3200,00 100,00,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,001.731,31 28,9500,00 100,00,00

0,00418052 Obnova cerkve svete Radegunde 4.000,000,00 ---0,00 0,0-4.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.000,000,00 ---0,00 0,0-4.000,00

12.529,001803 Programi v kulturi 144.572,00308.809,50 42,2130.221,00 90,1-14.351,00

0,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 67.545,00248.647,74 21,954.545,00 80,8-13.000,00

0,00418100 Mariborska knjižnica, Enota Lovrenc/P: 25.283,0025.249,22 100,125.283,00 100,00,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 22.043,0022.043,00 100,022.043,00 100,00,00

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 3.158,003.158,00 100,03.158,00 100,00,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

82,0048,22 170,182,00 100,00,00

0,00418101 MB  knjižnica - materialni stroški 9.630,009.630,00 100,09.630,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.630,009.630,00 100,09.630,00 100,00,00

0,00418102 MB knjižnica - programi 1.440,001.440,00 100,01.440,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.440,001.440,00 100,01.440,00 100,00,00

0,00418103 MB knjižnica - gradivo, knjige 10.500,0010.500,00 100,010.500,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.500,0010.500,00 100,010.500,00 100,00,00

0,00418104 MB knjižnica - skupne naloge, plače zaposlenim 5.812,005.112,30 100,35.127,00 88,2-685,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.062,004.479,98 100,34.492,00 88,7-570,00

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 750,00632,32 100,4635,00 84,7-115,00
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0,00418105 MB knjiž.-sofinanc.material.str.skupnih nalog 930,001.615,00 100,01.615,00 173,7685,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 930,001.615,00 100,01.615,00 173,7685,00

0,00418120 Invest.vzdrž.MB knjižnice, enota Lovrenc 13.000,003.487,10 0,00,00 0,0-13.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.000,003.487,10 0,00,00 0,0-13.000,00

0,00418122 Rekon.knjižnice Lovrenc/P.-ured.e-toč,prost.za 
prostočas.dejav.lok.p.

0,00185.374,12 0,00,00 ---0,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00185.374,12 0,00,00 ---0,00

0,00418124 Nakup opreme za MB knjižnico,Enota Lovrenc na Pohorju 950,006.240,00 15,2950,00 100,00,00
0,00420246 Nakup opreme za knjižnice 950,006.240,00 15,2950,00 100,00,00

0,0018039003 Ljubiteljska kultura 20.075,0021.918,44 91,620.075,00 100,00,00

0,00418140 Ljubiteljska kultura - mat.str.-izvajanje kulturnih programov 13.555,0012.378,81 109,513.555,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.555,0012.378,81 109,513.555,00 100,00,00

0,00418141 Ljubiteljska kult.-mat.str.izvaj.kult.progr.-izplač.za leto 2014 0,003.419,63 0,00,00 ---0,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,003.419,63 0,00,00 ---0,00

0,00418145 Sofinanc.kultur.programov Sklada za ljubit.kultur. Dejavnosti 6.120,006.120,00 100,06.120,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.120,006.120,00 100,06.120,00 100,00,00

0,00418150 Drugi programi - občasne akcije 400,000,00 ---400,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---400,00 ---400,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,000,00 ---0,00 0,0-400,00
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12.529,0018039005 Drugi programi v kulturi 56.952,0038.243,32 145,455.601,00 97,6-1.351,00

0,00418200 Materialni str. Kulturni dom Lovrenc/P 19.848,0017.849,86 111,219.848,00 100,00,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 7.775,006.844,68 113,67.775,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.803,005.125,44 113,25.803,00 100,00,00

0,00402200 Električna energija 1.500,00904,42 165,91.500,00 100,00,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.190,004.560,00 91,94.190,00 100,00,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 150,0084,60 177,3150,00 100,00,00

0,00402204 Odvoz smeti 250,00232,68 107,4250,00 100,00,00

0,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 180,0098,04 183,6180,00 100,00,00

0,00418210 Tekoče vzdrž.Kult.dom Lovrenc/P. 1.290,001.409,83 106,41.500,00 116,3210,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.290,001.409,83 106,41.500,00 116,3210,00

0,00418220 Najemnine dvorane KD Lovrenc/P. 1.000,00254,15 393,51.000,00 100,00,00
0,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.000,00254,15 393,51.000,00 100,00,00

0,00418230 Materialni str. -Prired.center 11.155,0010.775,93 102,911.085,00 99,4-70,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 4.171,004.171,23 100,04.171,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.155,00823,02 140,31.155,00 100,00,00

0,00402200 Električna energija 674,00816,75 82,5674,00 100,00,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.250,004.155,16 102,34.250,00 100,00,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 310,00292,78 105,9310,00 100,00,00

0,00402204 Odvoz smeti 45,0041,65 108,045,00 100,00,00

0,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 550,00475,34 101,0480,00 87,3-70,00

0,00418240 Tekoče vzdrž.in zavarov.pr.Prireditveni center 1.130,00290,00 413,81.200,00 106,270,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.130,00290,00 413,81.200,00 106,270,00

0,00418245 Najemnine dvorane Prireditvenega centra 1.600,001.640,06 97,61.600,00 100,00,00
0,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.600,001.640,06 97,61.600,00 100,00,00

0,00418301 Nakup opreme za Kulturni d. Lovrenc/p. 2.765,004.042,70 49,52.000,00 72,3-765,00
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.765,004.042,70 49,52.000,00 72,3-765,00

8.200,00418303 Investicijsko vzdrž.Kult.dom Lovrenc/P. 13.200,000,00 ---10.000,00 75,8-3.200,00
8.200,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.200,000,00 ---10.000,00 75,8-3.200,00
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0,00418330 Inv.prired.center - nakup opreme 635,00738,62 121,9900,00 141,7265,00
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 635,00738,62 121,9900,00 141,7265,00

4.329,00418331 Invest.vzdrževanje Prireditvenega centra 4.329,001.242,17 520,76.468,00 149,42.139,00
4.329,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.329,001.242,17 520,76.468,00 149,42.139,00

0,001804 Podpora posebnim skupinam 3.370,003.070,00 121,23.720,00 110,4350,00

0,0018049001 Programi veteranskih organizacij 2.920,002.620,00 119,13.120,00 106,9200,00

0,00418430 Zveza borcev 1.200,00900,00 133,31.200,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,00900,00 133,31.200,00 100,00,00

0,00418431 Območno združenje slov.častnikov, Ruše 420,00420,00 100,0420,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 420,00420,00 100,0420,00 100,00,00

0,00418432 OO združ.veteranov, Ruše 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,00,00

0,00418434 Društvo izgnancev 0,000,00 ---200,00 ---200,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---200,00 ---200,00

0,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 450,00450,00 133,3600,00 133,3150,00

0,00418440 Sofinanc.programa Društva upokojencev Lovrenc 450,00450,00 133,3600,00 133,3150,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 450,00450,00 133,3600,00 133,3150,00

8.037,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 83.473,0051.847,39 210,1108.952,00 130,525.479,00

8.037,0018059001 Programi športa 83.473,0051.847,39 210,1108.952,00 130,525.479,00

0,00418600 Sofinanc.programov športa - točkovni sistem 14.970,0014.969,98 100,014.970,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.970,0014.969,98 100,014.970,00 100,00,00

0,00418602 Izobraževanje kadrov 1.100,001.425,22 77,21.100,00 100,00,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.100,001.425,22 77,21.100,00 100,00,00
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0,00418603 Najemnine dvoran 21.700,0020.052,60 108,221.700,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.700,0020.052,60 108,221.700,00 100,00,00

0,00418604 Materialni stroški in stroški storitev 400,000,00 ---400,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,000,00 ---400,00 100,00,00

0,00418605 Krajevne športne prireditve 2.190,001.769,05 123,82.190,00 100,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.190,001.769,05 123,82.190,00 100,00,00

0,00418608 Krajevne športne prireditve - izplačilo za l. 2014 0,00718,50 0,00,00 ---0,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00718,50 0,00,00 ---0,00

0,00418650 Material.str.Prireditveni center 10.063,008.782,41 114,610.063,00 100,00,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 5.363,005.362,75 100,05.363,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 400,00398,04 100,5400,00 100,00,00

0,00402200 Električna energija 915,00853,33 107,2915,00 100,00,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.225,002.066,82 156,03.225,00 100,00,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0043,41 230,4100,00 100,00,00

0,00402204 Odvoz smeti 60,0058,06 103,360,00 100,00,00

0,00418660 Tekoče vzdrž.in zavarov.prem.Prireditveni c. 1.500,00473,91 316,51.500,00 100,00,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500,00473,91 316,51.500,00 100,00,00

0,00418661 Najemnine dvoran Prired.centra 3.650,00805,72 80,7650,00 17,8-3.000,00
0,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.650,00805,72 80,7650,00 17,8-3.000,00

8.037,00418706 Prenova in preureditev dodatnih prostorov za fitnes 27.900,002.850,00 ---35.029,00 125,67.129,00
0,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,000,00 ---26.992,00 ---26.992,00

8.037,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 27.900,002.850,00 282,08.037,00 28,8-19.863,00

0,00418708 Plezalna stena 0,000,00 ---21.350,00 ---21.350,00
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---21.350,00 ---21.350,00
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61.848,0019 IZOBRAŽEVANJE 595.812,00624.674,94 97,7610.528,00 102,514.716,00

1.300,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 368.700,00346.272,44 105,1364.000,00 98,7-4.700,00

1.300,0019029001 Vrtci 368.700,00346.272,44 105,1364.000,00 98,7-4.700,00

0,00419100 Transfer vrtcu razlika med ceno progr.in plačili staršev 318.000,00304.543,55 104,4318.000,00 100,00,00
0,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 318.000,00304.543,55 104,4318.000,00 100,00,00

0,00419110 Stroški nadstandardne zaposlitve - spremstvo 5.400,000,00 ---3.500,00 64,8-1.900,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.770,000,00 ---3.090,00 64,8-1.680,00

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 600,000,00 ---390,00 65,0-210,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

30,000,00 ---20,00 66,7-10,00

0,00419111 Vrtec-dodatna strokovna pomoč 4.500,004.231,23 33,11.400,00 31,1-3.100,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.500,004.231,23 33,11.400,00 31,1-3.100,00

0,00419120 Domicil - razlika med ceno programa in plačili staršev 37.400,0036.093,29 103,637.400,00 100,00,00
0,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 37.400,0036.093,29 103,637.400,00 100,00,00

0,00419130 Redno vzdrževanje - vrtec 700,00700,00 142,91.000,00 142,9300,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 700,00700,00 142,91.000,00 142,9300,00

0,00419162 Nakup opreme za vrtec 1.000,00704,37 142,01.000,00 100,00,00
0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,00704,37 142,01.000,00 100,00,00

1.300,00419167 Novogr.in rek.6 odd.vrtca v Lovrencu na P.- vris stavbe v 
katast.s.,tabla

1.700,000,00 ---1.700,00 100,00,00

1.300,00420401 Novogradnje 1.700,000,00 ---1.700,00 100,00,00
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60.548,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 145.985,00193.854,19 88,1170.732,00 117,024.747,00

60.548,0019039001 Osnovno šolstvo 140.840,00189.821,40 85,3161.952,00 115,021.112,00

0,00419201 Nadstandard- plače izvajalcev 33.458,0029.923,65 84,725.352,00 75,8-8.106,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 29.452,0025.988,38 84,321.915,00 74,4-7.537,00

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 3.898,003.782,51 82,53.120,00 80,0-778,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

108,00152,76 207,5317,00 293,5209,00

0,00419203 Sof.plače OŠ Lovrenc na P.-projekt prva zaposlitev 0,000,00 ---1.098,00 ---1.098,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 ---945,00 ---945,00

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 0,000,00 ---149,00 ---149,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

0,000,00 ---4,00 ---4,00

0,00419210 Materialni stroški OŠ 31.106,0039.681,24 76,730.446,00 97,9-660,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 31.106,0039.681,24 76,730.446,00 97,9-660,00

0,00419220 Redno vzdržev.OŠ Lovrenc/P. 4.298,004.296,00 76,83.298,00 76,7-1.000,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.298,004.296,00 76,83.298,00 76,7-1.000,00

0,00419240 Zveza prijateljev mladine - bralna značka 300,00234,30 111,0260,00 86,7-40,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00234,30 111,0260,00 86,7-40,00

0,00419241 Sofin.projekta "otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo"Radio 
štaj.tednik Ptuj

0,000,00 ---1.220,00 ---1.220,00

0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki

0,000,00 ---1.220,00 ---1.220,00

0,00419245 Nagradni izlet 1.130,001.106,67 102,11.130,00 100,00,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.130,001.106,67 102,11.130,00 100,00,00

0,00419250 Svetovalni center Maribor 4.500,005.522,81 81,54.500,00 100,00,00
0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.507,004.324,73 81,43.520,00 100,413,00

0,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 667,00820,60 81,7670,00 100,53,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 326,00377,48 82,1310,00 95,1-16,00
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0,00419300 Investicijsko vzdržev. OŠ Lovrenc/P. 5.500,004.250,52 58,82.500,00 45,5-3.000,00
0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.500,004.250,52 58,82.500,00 45,5-3.000,00

0,00419301 Sofinanc.nakupa opreme OŠ Lovrenc/P. 0,008.695,59 18,41.600,00 ---1.600,00
0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,008.695,59 18,41.600,00 ---1.600,00

60.548,00419317 Odprava napak na VŠD (iz sredstev bančne garancije) 60.548,0096.110,62 63,060.548,00 100,00,00
60.548,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.548,0096.110,62 63,060.548,00 100,00,00

0,00419318 Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na P. 0,000,00 ---30.000,00 ---30.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---30.000,00 ---30.000,00

0,0019039002 Glasbeno šolstvo 5.145,004.032,79 217,78.780,00 170,73.635,00

0,00419400 Mater.str.in drugi osebni prejemki-Konservatorij za glasbo in balet 
MB

5.145,004.032,79 99,24.000,00 77,8-1.145,00

0,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.192,004.032,79 80,83.259,00 77,7-933,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 953,000,00 ---741,00 77,8-212,00

0,00419461 Nakup pianina YAMAHA za glasbeno šolo 0,000,00 ---4.780,00 ---4.780,00
0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 ---4.780,00 ---4.780,00

0,001906 Pomoči šolajočim 81.127,0084.548,31 89,775.796,00 93,4-5.331,00

0,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 68.907,0075.117,31 90,868.236,00 99,0-671,00

0,00419550 Prevozi nad 4 km 34.684,0041.928,85 82,734.684,00 100,00,00
0,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 34.684,0041.928,85 82,734.684,00 100,00,00

0,00419551 Nevarni prevozi 7.600,006.886,23 110,47.600,00 100,00,00
0,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 7.600,006.886,23 110,47.600,00 100,00,00

0,00419552 Krožna vožnja,prevoz otrok s posebnimi potrebami 18.265,0018.032,74 106,519.200,00 105,1935,00
0,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 18.265,0018.032,74 106,519.200,00 105,1935,00

0,00419553 Razvojni programi sofinanc.šole v naravi in plavalnega tečaja 2.928,003.109,50 96,53.000,00 102,572,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.928,003.109,50 96,53.000,00 102,572,00
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0,00419555 Subvencioniranje šolske prehrane 3.200,002.929,99 51,21.500,00 46,9-1.700,00
0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 3.200,002.929,99 51,21.500,00 46,9-1.700,00

0,00419556 Šolske pomoči 2.230,002.230,00 101,02.252,00 101,022,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.230,002.230,00 101,02.252,00 101,022,00

0,0019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4.660,001.971,00 0,00,00 0,0-4.660,00

0,00419580 Sred.za sofinanc.šolanja perspektivnega harmonikarja 2.310,000,00 ---0,00 0,0-2.310,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.310,000,00 ---0,00 0,0-2.310,00

0,00419581 Sred.donac.,sponzor.za sofin.šolanja perspektivnega harmonikarja 2.350,000,00 ---0,00 0,0-2.350,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.350,000,00 ---0,00 0,0-2.350,00

0,00419582 Javni linijski prevoz-sofin. prevozov srednješolcev 0,001.971,00 0,00,00 ---0,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,001.971,00 0,00,00 ---0,00

0,0019069003 Štipendije 7.560,007.460,00 101,37.560,00 100,00,00

0,00419661 Štipendiranje dijakov in študentov 7.560,007.460,00 101,37.560,00 100,00,00
0,00411799 Druge štipendije 7.560,007.460,00 101,37.560,00 100,00,00

0,0020 SOCIALNO VARSTVO 279.733,00276.012,12 100,8278.087,00 99,4-1.646,00

0,002002 Varstvo otrok in družine 2.561,002.483,20 103,12.561,00 100,00,00

0,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 2.561,002.483,20 103,12.561,00 100,00,00

0,00420100 Obdarovanje novorojenčkov 2.561,002.483,20 103,12.561,00 100,00,00
0,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.561,002.483,20 103,12.561,00 100,00,00

0,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 277.172,00273.528,92 100,7275.526,00 99,4-1.646,00

0,0020049002 Socialno varstvo invalidov 56.100,0066.030,20 85,056.100,00 100,00,00

0,00420140 Družinski pomočnik 56.100,0066.030,20 85,056.100,00 100,00,00
0,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 56.100,0066.030,20 85,056.100,00 100,00,00
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0,0020049003 Socialno varstvo starih 174.690,00169.550,65 102,3173.420,00 99,3-1.270,00

0,00420150 Zavodsko varstvo 116.200,00115.486,62 93,5108.000,00 92,9-8.200,00
0,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 116.200,00115.486,62 93,5108.000,00 92,9-8.200,00

0,00420161 Dejavnost izvajanja pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-vodenje 5.430,005.177,04 100,15.180,00 95,4-250,00
0,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 5.430,005.177,04 100,15.180,00 95,4-250,00

0,00420171 Dejav. izvaj.pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-izvajanje 
storit.pom.na domu

49.460,0045.586,99 124,356.640,00 114,57.180,00

0,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 49.460,0045.586,99 124,356.640,00 114,57.180,00

0,00420172 Dejav.izvaj.pomoči na domu-Zavod Hriberšek D.-prev.str.za 
izv.d.pomoči na domu

3.600,003.300,00 109,13.600,00 100,00,00

0,00410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 3.600,003.300,00 109,13.600,00 100,00,00

0,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 33.076,0027.500,08 121,333.350,00 100,8274,00

0,00420300 Subvencioniranje najemnin 14.800,0012.637,04 118,715.000,00 101,4200,00
0,00411920 Subvencioniranje stanarin 14.800,0012.637,04 118,715.000,00 101,4200,00

0,00420302 Letovanje otrok 7.800,005.333,03 146,37.800,00 100,00,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.800,005.333,03 146,37.800,00 100,00,00

0,00420303 Izredne socialne pomoči 7.526,006.836,54 111,27.600,00 101,074,00
0,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.526,006.836,54 111,27.600,00 101,074,00

0,00420304 Prehrana dojenčkov 1.900,001.647,95 115,31.900,00 100,00,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.900,001.647,95 115,31.900,00 100,00,00

0,00420310 Pogrebni stroški 1.050,001.045,52 100,41.050,00 100,00,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.050,001.045,52 100,41.050,00 100,00,00

0,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 13.306,0010.447,99 121,112.656,00 95,1-650,00

0,00420400 Sofinanc.dejavnosti humanitarnih društev,organizacij 4.700,002.800,00 107,13.000,00 63,8-1.700,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.700,002.800,00 107,13.000,00 63,8-1.700,00
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0,00420401 Sofinanciranje varne hiše,( materinskega doma - v l.2010 na 
420404))

1.000,00882,96 101,9900,00 90,0-100,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,00882,96 101,9900,00 90,0-100,00

0,00420402 Sofinanciranje delovanja LAS za boj proti drogi 300,0078,00 192,3150,00 50,0-150,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 150,0078,00 128,2100,00 66,7-50,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,000,00 ---50,00 33,3-100,00

0,00420403 Sofinanc.varuhinje bolnikovih pravic(sofin.MOM) 151,00148,00 102,0151,00 100,00,00
0,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 151,00148,00 102,0151,00 100,00,00

0,00420404 Sofinanciranje materinskega doma 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,00,00

0,00420405 Sofinanciranje preventivnega programa - CSD 5.000,004.384,03 109,54.800,00 96,0-200,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,004.384,03 109,54.800,00 96,0-200,00

0,00420406 Sofinanciranje kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja 395,00395,00 100,0395,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 395,00395,00 100,0395,00 100,00,00

0,00420407 Svetovalnica za žrtve nasilja 560,00560,00 100,0560,00 100,00,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 560,00560,00 100,0560,00 100,00,00

0,00420409 Večgeneracijski dnevni center Štajerska 0,000,00 ---1.500,00 ---1.500,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 ---1.500,00 ---1.500,00

4.400,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 13.550,0013.440,31 85,211.450,00 84,5-2.100,00

4.400,002201 Servisiranje javnega dolga 13.550,0013.440,31 85,211.450,00 84,5-2.100,00

4.200,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

13.050,0013.219,75 75,39.950,00 76,3-3.100,00

0,00422100 Obresti od dolgoročnih kreditov - Stanovanjski sklad 650,001.345,88 18,6250,00 38,5-400,00
0,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 650,001.345,88 18,6250,00 38,5-400,00
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900,00422101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Eko sklad 4.000,003.985,50 80,33.200,00 80,0-800,00
900,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 4.000,003.985,50 80,33.200,00 80,0-800,00

500,00422102 Obresti od kratkoročnih kred.-likvidnostnih 500,00369,94 405,51.500,00 300,01.000,00
500,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 500,00369,94 405,51.500,00 300,01.000,00

800,00422103 Obresti od dolgoročnega kredita - PBS, l.2007,092016 prevz.NKBM 1.800,001.583,44 63,21.000,00 55,6-800,00
800,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.800,001.583,44 63,21.000,00 55,6-800,00

1.000,00422104 Obresti od dolgoročnega kredita - pogodba l. 2009 1.300,00995,42 50,2500,00 38,5-800,00
1.000,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 1.300,00995,42 50,2500,00 38,5-800,00

1.000,00422105 Obresti od dolgoroč.kredita-PBS, l.2014,092016 prevz.NKBM 4.800,004.939,57 70,93.500,00 72,9-1.300,00
1.000,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.800,004.939,57 70,93.500,00 72,9-1.300,00

200,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 500,00220,56 680,11.500,00 300,01.000,00

200,00422300 Stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomest. Za 
voden.kr.

500,00220,56 680,11.500,00 300,01.000,00

200,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 500,00220,56 680,11.500,00 300,01.000,00

0,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 28.339,0034.767,00 129,445.000,00 158,816.661,00

0,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 25.000,0034.767,00 86,330.000,00 120,05.000,00

0,0023029001 Rezerva občine 25.000,0034.767,00 86,330.000,00 120,05.000,00

0,00423100 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 25.000,0034.767,00 86,330.000,00 120,05.000,00
0,00409100 Proračunska rezerva 25.000,0034.767,00 86,330.000,00 120,05.000,00

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 3.339,000,00 ---15.000,00 449,211.661,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 3.339,000,00 ---15.000,00 449,211.661,00

0,00423300 Tekoča proračunska rezerva 3.339,000,00 ---15.000,00 449,211.661,00
0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 3.339,000,00 ---15.000,00 449,211.661,00
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0005 REŽIJSKI OBRAT 96.989,00322.763,00284.186,85 115,5328.266,00 101,75.503,00

13.600,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 52.438,0031.650,67 186,158.886,00 112,36.448,00

13.600,000603 Dejavnost občinske uprave 52.438,0031.650,67 186,158.886,00 112,36.448,00

13.600,0006039001 Administracija občinske uprave 52.438,0031.650,67 186,158.886,00 112,36.448,00

11.600,00506301 Plače - režijski obrat 43.368,0026.011,56 188,048.903,00 112,85.535,00
10.600,00400000 Osnovne plače 33.000,0021.101,82 159,233.600,00 101,8600,00

0,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.725,001.746,15 220,53.850,00 103,4125,00

0,00400004 Drugi dodatki 710,000,00 ---720,00 101,410,00

0,00400100 Regres za letni dopust 2.373,001.580,09 150,22.373,00 100,00,00

1.000,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.060,001.583,50 193,23.060,00 100,00,00

0,00400400 Sredstva za nadurno delo 500,000,00 ---500,00 100,00,00

0,00400901 Odpravnine 0,000,00 ---4.800,00 ---4.800,00

2.000,00506302 Prispevki delodajalca za socialno varnost -rež.obrat 6.510,003.865,61 192,07.423,00 114,0913,00
1.200,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.485,002.094,20 169,03.540,00 101,655,00

800,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.575,001.521,83 172,82.630,00 102,155,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 212,00122,07 176,1215,00 101,43,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 28,008,05 347,828,00 100,00,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0023,02 195,545,00 100,00,00

0,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 165,0096,44 ---965,00 584,9800,00

0,00506400 Materialni stroški - zaščitna sredstva 250,000,00 ---250,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 250,000,00 ---250,00 100,00,00

0,00506401 Potni stroški zaposlenih- rež.obrat 500,000,00 ---500,00 100,00,00
0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,000,00 ---50,00 100,00,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 400,000,00 ---400,00 100,00,00

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,000,00 ---50,00 100,00,00
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0,00506402 Obratovalni str.režijski obrat (del obrat.str.prired.c.) 1.810,001.773,50 102,11.810,00 100,00,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 40,000,00 ---40,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 270,00377,37 71,6270,00 100,00,00

0,00402200 Električna energija 420,00356,04 118,0420,00 100,00,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 50,0016,33 306,250,00 100,00,00

0,00402204 Odvoz smeti 30,0023,76 126,330,00 100,00,00

5.457,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 29.948,0016.283,15 165,526.948,00 90,0-3.000,00

5.457,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.948,0016.283,15 165,526.948,00 90,0-3.000,00

5.457,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.948,0016.283,15 165,526.948,00 90,0-3.000,00

0,00515313 Tekoče vzdrž.kanaliz.omrežja odpadnih vod 22.441,0011.604,14 193,422.441,00 100,00,00
0,00402200 Električna energija 4.441,003.280,54 135,44.441,00 100,00,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.000,008.323,60 216,318.000,00 100,00,00

3.657,00515314 Najem dela kanaliz.omrežja (NV 182.833,14 €) 3.657,000,00 ---3.657,00 100,00,00
3.657,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.657,000,00 ---3.657,00 100,00,00

0,00515315 Izdelava elaborata o oblikov.cen izvaj.storit.OGJS odvajanja 
odpad.voda

850,00850,00 100,0850,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 850,00850,00 100,0850,00 100,00,00

1.800,00515316 Študija o izvedlj.povezave kanaliz.sist.naselje Lov.z 
izgrad.kanal.Slepnica

3.000,000,00 ---0,00 0,0-3.000,00

1.800,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,000,00 ---0,00 0,0-3.000,00

0,00515411 Investicijsko vzdrževanje kanal.omrežja sanitar.odpadnih vod 0,003.829,01 0,00,00 ---0,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,003.829,01 0,00,00 ---0,00
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77.932,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

240.377,00236.253,03 102,6242.432,00 100,92.055,00

76.432,001603 Komunalna dejavnost 233.739,00232.790,55 101,2235.532,00 100,81.793,00

76.432,0016039001 Oskrba z vodo 210.376,00202.967,87 104,7212.432,00 101,02.056,00

0,00516201 Redno vzdrževanje vodovoda 26.200,0018.999,79 121,123.000,00 87,8-3.200,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 26.200,0018.999,79 121,123.000,00 87,8-3.200,00

0,00516204 Storitve in material povezan z dejavnostjo vodovoda 8.700,007.173,25 132,49.500,00 109,2800,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.700,001.972,09 152,13.000,00 111,1300,00

0,00402200 Električna energija 6.000,004.204,42 154,66.500,00 108,3500,00

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 0,00996,74 0,00,00 ---0,00

0,00516205 Analize vode 2.400,001.537,59 156,12.400,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.400,001.537,59 156,12.400,00 100,00,00

0,00516207 Sistem HACCP 4.800,003.686,76 124,84.600,00 95,8-200,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.800,003.686,76 124,84.600,00 95,8-200,00

0,00516209 Plačilo vodarine Mariborskemu vodovodu (nabava vode za Činžat, 
Ruto)

7.900,004.784,20 62,73.000,00 38,0-4.900,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 7.900,004.784,20 62,73.000,00 38,0-4.900,00

0,00516210 Izdel.elaborata o oblikov. Cen izvaj.storit.OGJS oskrbe s pitno vodo 800,00850,00 105,9900,00 112,5100,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00850,00 105,9900,00 112,5100,00

0,00516211 Daljinski nadzor objektov vodooskrbe 500,000,00 ---1.400,00 280,0900,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,000,00 ---1.400,00 280,0900,00

0,00516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 23.186,000,00 ---20.000,00 86,3-3.186,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.186,000,00 ---20.000,00 86,3-3.186,00

0,00516277 Medobčinski projekt vodooskrbe - II. faza  Lovrenc na Pohorju 0,00128.032,00 0,00,00 ---0,00
0,00420401 Novogradnje 0,00128.032,00 0,00,00 ---0,00

0,00516280 Investicije v širitev vodovodnega omrežja 17.534,0037.904,28 0,00,00 0,0-17.534,00
0,00420401 Novogradnje 17.534,0037.904,28 0,00,00 0,0-17.534,00
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0,00516281 Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus 40.724,000,00 ---0,00 0,0-40.724,00
0,00420501 Obnove 40.724,000,00 ---0,00 0,0-40.724,00

76.432,00516282 Sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu 77.632,000,00 ---147.632,00 190,270.000,00
76.432,00420401 Novogradnje 77.632,000,00 ---147.632,00 190,270.000,00

0,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.700,0023.613,77 57,813.650,00 99,6-50,00

0,00516401 Tekoče vzdrževanje pokopališč 2.500,005.704,17 35,12.000,00 80,0-500,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.500,005.704,17 35,12.000,00 80,0-500,00

0,00516403 Tekoče vzdrževanje objektov -mrliških vežic 100,00312,00 160,3500,00 500,0400,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,00312,00 160,3500,00 500,0400,00

0,00516404 Energija, voda, komunalne storitve 8.400,005.970,91 123,97.400,00 88,1-1.000,00
0,00402200 Električna energija 1.300,001.024,31 126,91.300,00 100,00,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 100,0045,98 217,5100,00 100,00,00

0,00402204 Odvoz smeti 7.000,004.900,62 122,46.000,00 85,7-1.000,00

0,00516405 Splošne storitve in material za pokopal.dejavnost 1.500,001.381,73 108,61.500,00 100,00,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 1.300,001.253,70 103,71.300,00 100,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00128,03 156,2200,00 100,00,00

0,00516407 Goriva in maziva za delovne stroje in naprave 200,00166,07 150,5250,00 125,050,00
0,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 200,00166,07 150,5250,00 125,050,00

0,00516408 Tekoče vzdržev.opreme-delov.naprav za pokopališko dejavnost 1.000,000,00 ---1.000,00 100,00,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,000,00 ---1.000,00 100,00,00

0,00516474 Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 0,0010.078,89 9,91.000,00 ---1.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0010.078,89 9,91.000,00 ---1.000,00

0,0016039003 Objekti za rekreacijo 8.663,006.008,78 140,68.450,00 97,5-213,00

0,00516601 Stroški urejanja javnih površin - zelenice 2.563,002.019,64 123,82.500,00 97,5-63,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.563,002.019,64 123,82.500,00 97,5-63,00
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0,00516602 Str.urejanja javnih površin - prevoz.stroški,storitve 1.300,00740,69 263,31.950,00 150,0650,00
0,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 800,00325,47 307,31.000,00 125,0200,00

0,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 100,000,00 ---50,00 50,0-50,00

0,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 400,00415,22 216,8900,00 225,0500,00

0,00516606 Tekoče vzdrževanje opreme za urejanje javnih površin 2.000,001.082,44 184,82.000,00 100,00,00
0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000,001.082,44 184,82.000,00 100,00,00

0,00516611 Nabava opreme za urejanje javnih površin 2.800,002.166,01 92,32.000,00 71,4-800,00
0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.800,002.166,01 92,32.000,00 71,4-800,00

0,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 1.000,00200,13 499,71.000,00 100,00,00

0,00516603 Stroški črpanja in čiščenja 1.000,00200,13 499,71.000,00 100,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00200,13 499,71.000,00 100,00,00

1.500,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

6.638,003.462,48 199,36.900,00 104,0262,00

1.500,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.638,003.462,48 199,36.900,00 104,0262,00

1.500,00516901 Stroški urejanja zemljišč 2.000,00380,64 525,42.000,00 100,00,00
1.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,00380,64 525,42.000,00 100,00,00

0,00516902 Stroški premoženja 4.638,003.081,84 159,04.900,00 105,7262,00
0,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.900,001.236,81 153,61.900,00 100,00,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 2.738,001.845,03 162,63.000,00 109,6262,00

373.090,003.419.922,003.224.030,97 107,73.472.353,00 101,5Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 52.431,00
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0004 OBČINSKA UPRAVA 0,00177.776,00139.895,20 97,3136.081,00 76,6-41.695,00

0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 177.776,00139.895,20 97,3136.081,00 76,6-41.695,00

0,002201 Servisiranje javnega dolga 177.776,00139.895,20 97,3136.081,00 76,6-41.695,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

177.776,00139.895,20 97,3136.081,00 76,6-41.695,00

0,00422200 Glavnica za odplačilo dolgoročnih stanovanjskih kreditov 42.535,004.655,08 18,0840,00 2,0-41.695,00
0,005503050 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Stanov.sklad RS 42.535,004.655,08 18,0840,00 2,0-41.695,00

0,00422203 Glavnica za odplač.dolg.kred.Javnemu skl.Ribnica,p.4000NCS-
40193

41.538,0041.538,00 100,041.538,00 100,00,00

0,005503052 Odplač.kred.javnim skladom-dolgor.kred.-Javni sklad Ribnica 41.538,0041.538,00 100,041.538,00 100,00,00

0,00422502 Glavnica za odplač.dolg.kred.PBS, št.p.1712/07-310,092016 
pr.NKBM

26.203,0026.202,12 100,026.203,00 100,00,00

0,005501010 Odplač.kred.poslov.bankam-dolgoroč.kred.-PBSl.2007,092016 NKBM 26.203,0026.202,12 100,026.203,00 100,00,00

0,00422503 Glavnica za odplač dolgor.kred.-najet l.2014,092016 prevz.NKBM 67.500,0067.500,00 100,067.500,00 100,00,00
0,005501011 Odplač.kred.poslov.bankam-dologor.kr.-PBS.l.2014,092016 NKBM 67.500,0067.500,00 100,067.500,00 100,00,00

Stran: 43 od 44
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0005 - REŽIJSKI OBRAT

ZAKLJ.R.2015 3REPR2016SP
(VELJAVNI

PROR.L.2016)

OCENA PREN.
SRED.IZ L.2016

V L. 2017

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

PREDLOG
PRORAČ.L.2017

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

0005 REŽIJSKI OBRAT 0,0039.300,0039.222,80 100,239.300,00 100,00,00

0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 39.300,0039.222,80 100,239.300,00 100,00,00

0,002201 Servisiranje javnega dolga 39.300,0039.222,80 100,239.300,00 100,00,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

39.300,0039.222,80 100,239.300,00 100,00,00

0,00522500 Glavnica za odplač.dolg.kred.EKO skladu, p.221029-3/2004 7.200,007.123,36 101,17.200,00 100,00,00
0,005503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 7.200,007.123,36 101,17.200,00 100,00,00

0,00522501 Glavnica za odplač.dolg.kred.eko skladu, p.221032-24/2005 32.100,0032.099,44 100,032.100,00 100,00,00
0,005503051 Odplač.kreditov javnim skladom - dolg.kr.-Eko sklad 32.100,0032.099,44 100,032.100,00 100,00,00

0,00217.076,00179.118,00 97,9175.381,00 80,8Skupaj bilanca: C - Račun financiranja -41.695,00

373.090,003.636.998,003.403.148,97 107,23.647.734,00 100,3Skupaj: 10.736,00

Stran: 44 od 44
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2017 - 2020
NRP - INVESTICIJE

4.1.  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

0001 OBČINSKI SVET 6.486 4.300 2.800 2.300 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 3.711 1.500 500 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 3.711 1.500 500 0 0 0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.711 1.500 500 0 0 0

OB167-14-0006Stroški snemanja sej - nakup opreme 3.711 1.500 500 0 0 031.12.201801.01.20155.711

3.711 1.500 500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.775 2.800 2.300 2.300 0 0

1803 Programi v kulturi 2.775 2.800 2.300 2.300 0 0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.775 2.800 2.300 2.300 0 0

OB167-15-0009Oglasni panoji 2.775 2.800 2.300 2.300 0 031.12.201901.01.201610.175

2.775 2.800 2.300 2.300 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

0004 OBČINSKA UPRAVA 1.712.465 802.439 509.266 622.370 1.612.335 55.000

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 48.735 1.000 3.000 1.000 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 48.735 1.000 3.000 1.000 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 48.735 1.000 3.000 1.000 0 0

OB167-09-0002Investicijsko vzdrževanje poslov.p. - Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju 31.687 0 0 0 0 031.12.201701.01.201131.687

31.687 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0006Invest.-Zdravstveni d.Lovrenc/P.,2.faza 17.048 1.000 1.000 1.000 0 001.01.201901.01.201320.048

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
17.048 1.000 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0012Investicijsko vzdržev.poslov.prostora Činžat 0 0 2.000 0 0 031.12.201801.01.20172.000

0 0 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 126.931 24.300 13.000 13.000 13.000 0

0603 Dejavnost občinske uprave 126.931 24.300 13.000 13.000 13.000 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 126.931 24.300 13.000 13.000 13.000 0

OB167-09-0003Nakup pisarniškega pohištva 4.532 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.201012.532

4.532 2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0004Nakup pisarniške opreme 5.607 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.201013.607

5.607 2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0005Nakup računalnikov 31.714 3.500 3.000 3.000 3.000 031.12.202001.01.201044.214

31.714 3.500 3.000 3.000 3.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0006Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 8.313 1.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202001.01.201012.313

8.313 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0008Nakup druge opreme in napeljav 15.345 4.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202001.01.201022.345

15.345 4.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0009Nakup licenčne programske opreme 17.285 8.300 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.201031.585

17.285 8.300 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0003Invest.vzdržev. Poslovne stavbe Spodnji trg 8 44.135 3.500 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.201553.635

44.135 3.500 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 75.561 155.100 98.300 8.300 8.300 5.000

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 75.561 155.100 98.300 8.300 8.300 5.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 75.561 155.100 98.300 8.300 8.300 5.000

OB167-09-0011Sofinanciranje nabave gasilske opreme-poraba požarne takse 42.858 6.100 6.300 6.300 6.300 031.12.202001.01.201067.858

42.858 6.100 6.300 6.300 6.300 0PV - Transfer iz državnega proračuna

Stran 2 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB167-09-0012Osebna oprema gasilcev 32.703 2.000 2.000 2.000 2.000 5.00031.12.202101.01.201045.703

32.703 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0011Nakup gasilsega vozila 0 147.000 90.000 0 0 031.12.201801.01.2017237.000

0 147.000 90.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 162.293 25.000 25.000 25.000 25.000 0

1104 Gozdarstvo 162.293 25.000 25.000 25.000 25.000 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 162.293 25.000 25.000 25.000 25.000 0

OB167-11-0015Inv.vzd.gozdnih cest in varstvo gozdov-po progr.Zavoda za gozdoveSl. 162.293 25.000 25.000 25.000 25.000 031.12.202001.01.2014262.293

162.293 25.000 25.000 25.000 25.000 0PV - Posredni proračunski uporabniki
0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 744.929 340.932 271.500 542.005 453.975 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 744.929 340.932 271.500 542.005 453.975 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 727.940 335.932 241.500 497.005 416.975 0

OB167-09-0017Rekonstrukcija JP v naselju-JP Pod Bregom;268m 2.257 52.743 0 0 0 031.12.201701.01.201555.000

2.257 52.743 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0035Ureditev pločnikov ter cestne rzsvetljave ob državni cesti v trškem jedru 0 0 100.000 100.000 0 031.12.202001.01.2018200.000

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 100.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-10-0007Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - izven naselja 49.577 0 0 0 0 031.12.202001.01.201049.577

49.577 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0005Rekonstrukcija JP v naselju-Srparska pot IV. 210 m-projekt.dok. 3.180 0 0 0 0 031.12.201601.10.20143.180

3.180 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0006Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest-v naselju 11.485 0 0 0 0 031.12.201901.01.201211.485

11.485 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0007Investicijsko vzdrževanje javnih poti-izven naselja 40.228 0 10.000 10.000 10.000 031.12.202001.01.201270.228

25.228 0 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
15.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB167-11-0008Invest.vzdržev. cestne infrastrukture - v naselju 2.423 1.500 1.500 1.500 0 031.12.201901.01.20126.923

2.423 1.500 1.500 1.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0016Rekonstrukcija JP v naselju - Čebelarska pot; 133m 3.000 0 0 0 30.000 031.12.202001.01.201633.000

3.000 0 0 0 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0018Rekonstrukcija JP izven naselja - JP Činžat - Zg. Ruta - Pušnik, 2. faza 0 0 60.000 60.000 0 031.12.201901.01.2018120.000

0 0 60.000 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0007Rekon.JP izv.nas.-Slepnica-Sadonik, 1.faza 2.500 0 0 0 47.975 031.12.202001.01.201650.475

2.500 0 0 0 32.975 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 0 0 0 15.000 0PV - Domači partnerji

Stran 3 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna

76



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB167-12-0009Rekon.JP izven naselja-Gomila 0 3.000 0 47.505 0 031.12.201901.01.201650.505

0 3.000 0 47.505 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0011Rekon.JP v naselju (z JR)-Cesta vstaje I 8.000 0 0 70.000 0 031.12.201901.01.201678.000

8.000 0 0 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0007Rekonstrukcija LC Činžat-Fišer žaga, po fazah 57.292 9.028 0 0 0 031.12.201701.01.201666.320

57.292 9.028 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0008Rekon.JP izven nas.-JPSlepnica-Hojnik k.,3.faza 0 0 0 0 108.000 031.12.202001.01.2020108.000

0 0 0 0 108.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0009Rekon.LC v nasel.- Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade) 10.000 0 0 100.000 0 031.12.201901.01.2016110.000

10.000 0 0 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0001Rekon. LC Slepnica-Hojnik kapela1.faza-odpr.napak 0 0 0 0 114.000 031.12.202001.01.2020114.000

0 0 0 0 114.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0002Rekon. JP v naselju - Sončna pot, 177 m-projekt.dok. 1.812 0 0 0 0 031.12.201601.07.20141.812

1.812 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0007Odprava posledic neurja v septembru 2014 - Plaz Jodlov klanec 72.323 6.907 0 0 0 031.12.201701.01.201579.230

46.676 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
25.647 6.907 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0008Rekonstr. JP izven naselja - do lovske koče 110.000 0 0 0 0 031.12.201601.01.2015110.000

110.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0007Odprava posledic neurja sept.2014- plaz LC Činžat - Fišer žaga 124.809 0 0 0 0 031.12.201601.01.2015124.809

88.171 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
25.295 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
11.343 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0010Rekonstrukcija JP v naselju - Cvetlična ul., 193 m 3.000 0 0 45.000 0 031.12.201901.01.201648.000

3.000 0 0 45.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0011Invest.vzdržev.cestne infrastrukture (mostov) izven naselja 6.710 0 20.000 10.000 0 031.12.201901.01.201636.710

6.710 0 20.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0013Rekonstr. JP v naselju - Cesta vstaje II, 229 m 0 0 0 3.000 57.000 031.12.202001.01.201960.000

0 0 0 3.000 57.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0001Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen - 1. del 116.638 70.781 0 0 0 030.09.201723.02.2016187.419

70.781 70.781 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
45.857 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0002Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot 35.706 0 0 0 0 031.12.201620.08.201635.706

35.706 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0003Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV 67.000 0 0 0 0 031.12.201620.08.201667.000

67.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0006Rekon.LC izven nasel.-LC Činžat-Fišer ž.,po fazah 0 191.973 50.000 50.000 50.000 031.12.202001.01.2017341.973

0 191.973 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 4 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 0 20.000 15.000 10.000 0

OB167-13-0005Rekonstrukcija avtobusnih postajališč ob državni cesti 0 0 0 0 10.000 031.12.202001.01.201910.000

0 0 0 0 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0010Označitev ulic, spominskih obeležij in pomembnih objektov v občini 0 0 20.000 15.000 0 031.12.201901.01.201835.000

0 0 20.000 15.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 16.989 5.000 10.000 30.000 27.000 0

OB167-11-0019Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 16.989 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202001.01.201236.989

16.989 5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-12-0010Inv.vzdrž.JR ob rekon.RC-Mariborska cesta 0 0 0 20.000 17.000 031.12.202001.01.201937.000

0 0 0 20.000 17.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0016Investicija v cestno razsvetlj.-ob LC Lovrenc na Poh.-Lehen Uran 0 0 5.000 5.000 5.000 031.12.202001.01.201815.000

0 0 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 13.630 400 5.000 5.000 5.000 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 0 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 0 0 0 0 0

OB167-13-0006Spodbujanje malega gospodarstva in turizma v občini 0 0 0 0 0 031.12.201801.01.20140

0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.630 400 5.000 5.000 5.000 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.630 400 5.000 5.000 5.000 0

OB167-13-0002Sofin.programov spodbujanja turizma v občini 13.630 0 5.000 5.000 5.000 031.12.202010.06.201328.630

13.630 0 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0007Sredstva za delov.turistično informat.pisarne 0 400 0 0 0 031.12.202001.01.2016400

0 400 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 45.141 9.765 3.065 3.065 3.065 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 45.141 9.765 3.065 3.065 3.065 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.294 3.065 3.065 3.065 3.065 0

OB167-10-0005Invest. vzdržev. Zbirnega centra Lovrenc na P. 5.294 3.065 3.065 3.065 3.065 031.12.202001.07.201017.554

5.294 3.065 3.065 3.065 3.065 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 39.847 6.700 0 0 0 0

OB167-09-0042Invest.vzdrž.meteorne kanalizacije 39.847 6.700 0 0 0 031.12.201701.01.201046.547

39.847 6.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 92.720 58.950 63.000 20.000 0 0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 79.554 12.950 20.000 20.000 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 79.554 12.950 20.000 20.000 0 0

OB167-09-0043Investicijsko vzdrževanje stanovanj 50.552 12.950 20.000 20.000 0 031.12.201901.01.2010103.502

50.552 12.950 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0008Nakup dela stanovanjske zgradbe,zemlj. - Gornji trg 16 29.002 0 0 0 0 031.12.201601.10.201529.002

29.002 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 13.166 46.000 43.000 0 0 0

16069002 Nakup zemljišč 13.166 46.000 43.000 0 0 0

OB167-11-0009Nakup zemljišč 13.166 46.000 43.000 0 0 031.12.201801.01.2012102.166

13.166 46.000 43.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 101.062 8.167 14.401 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 101.062 8.167 14.401 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 101.062 8.167 14.401 0 0 0

OB167-09-0045Sofin.inv.proj. JZZ A.Drolca MB 101.062 8.167 14.401 0 0 031.12.201801.01.2009123.630

101.062 8.167 14.401 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 122.828 76.697 7.500 5.000 1.103.995 50.000

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.980 0 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.980 0 0 0 0 0

OB167-09-0046Inv.vzdrž. cerkve sv.Radegunde 2.980 0 0 0 0 031.12.202001.01.20102.980

2.980 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0012Obnova cerkve svete Radegunde 4.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.20169.000

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
4.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 90.841 20.318 7.500 5.000 5.000 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 23.678 950 0 0 0 0

OB167-15-0001Investicijsko vzdrževanje prostorov Enote marib.knjižnice v Lovrencu na 
Pohorju

16.488 0 0 0 0 030.06.201601.02.201516.488

16.488 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0002Nakup opreme za MB knjižnico, Enota Lovrenc na Pohorju 7.190 950 0 0 0 030.06.201701.02.20158.140

7.190 950 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 6 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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18039005 Drugi programi v kulturi 67.163 19.368 7.500 5.000 5.000 0

OB167-09-0047Invest.vzdrž.Kulturnega doma J.Petrun Lov./P. 20.001 10.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.201036.001

20.001 10.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0048Nakup opreme za Kulturni dom J.Petrun Lov./P. 29.346 2.000 1.500 1.500 1.500 031.12.202001.01.201035.846

29.346 2.000 1.500 1.500 1.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0049Nakup opreme za Prireditveni center Lov./P. 9.460 900 1.000 0 0 031.12.201801.01.201011.360

9.460 900 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0050Invest.vzdrž.prireditvenega centra Lovrenc/P. 6.806 6.468 1.500 1.500 1.500 031.12.202001.01.201017.774

6.806 6.468 1.500 1.500 1.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0004Izgrad.,ured.prost.za medgenerac.druž.KD J. Petrun - vris v kataster stavb, tabla 
za označitev

1.550 0 1.500 0 0 031.12.201801.01.20153.050

1.550 0 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 25.007 56.379 0 0 1.098.995 50.000

18059001 Programi športa 25.007 56.379 0 0 1.098.995 50.000

OB167-09-0051Nabava športne opreme za društva 1.694 0 0 0 0 031.12.201701.01.20101.694

1.694 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0017Nakup zemljišč za nogometno igrišče 0 0 0 0 150.000 50.00031.12.202101.01.2020200.000

0 0 0 0 150.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0009Prenova in preureditev dodatnih prostorov za fitnes 23.313 35.029 0 0 0 031.12.201701.01.201558.342

22.713 23.967 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
600 11.062 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB167-14-0013Izgradnja nogometnega igrišča z atletsko stezo 0 0 0 0 948.995 031.12.202001.01.2020948.995

0 0 0 0 598.995 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 0 0 0 350.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0008Plezalna stena 0 21.350 0 0 0 031.12.201701.01.201721.350

0 11.062 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 10.288 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 178.635 102.128 5.500 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 24.038 2.700 1.500 0 0 0

19029001 Vrtci 24.038 2.700 1.500 0 0 0

OB167-09-0052Invest.vzdrževanje vrtca pri OŠ Lovrenc/P. 20.634 0 0 0 0 031.12.202001.01.201020.634

20.634 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0005Nakup opreme za vrtec v Lovrencu na Pohorju 1.704 1.000 1.500 0 0 031.12.201901.01.20154.204

1.704 1.000 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-15-0006Novogradnja in rekonstr.6 oddelčnega vrtca v Lovrencu/P.-vris zgradbe v 
kataster stavb, tabla za označitev

1.700 1.700 0 0 0 031.12.201701.01.20153.400

1.700 1.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 7 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna

80



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 154.597 99.428 4.000 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 154.597 94.648 4.000 0 0 0

OB167-09-0054Invest.vzdrževanje OŠ Lovrenc/P. 42.802 2.500 4.000 0 0 031.12.201801.01.201049.302

42.802 2.500 4.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0055Nakup opreme za OŠ Lovrenc/Poh. 13.875 1.600 0 0 0 031.12.201701.01.201015.475

13.875 1.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-13-0001Invest.-Nakup opreme za OŠ Lovrenc na Pohorju 1.809 0 0 0 0 031.12.201801.01.20131.809

1.809 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0010Odprava napak na VŠD (iz sredstev bančne garancije) 96.111 60.548 0 0 0 031.12.201701.01.2015156.659

0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
96.111 60.548 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB167-16-0009Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju 0 30.000 0 0 0 031.12.201801.01.201730.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 0 4.780 0 0 0 0

OB167-16-0010Nakup pianina YAMAHA za glasbeno šolo 0 4.780 0 0 0 031.12.201701.01.20174.780

0 4.780 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 8 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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0005 REŽIJSKI OBRAT 457.692 170.632 995.237 690.236 83.000 30.000

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 77.153 0 880.237 572.236 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 77.153 0 880.237 572.236 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 77.153 0 880.237 572.236 0 0

OB167-09-0060Inv.vzdrž.kanal.omrežja sanitar.odpad.voda 55.927 0 0 0 0 031.12.202001.01.201055.927

55.927 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0062Investicija v izgradno fekalnega kanala: Kurja vas - Slepnica 3.000 0 368.000 100.000 0 031.12.201901.01.2016471.000

0 0 256.393 69.672 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
3.000 0 111.607 30.328 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0014Obnova in izgradnja vodovoda in kanalizacije skozi trško naselje 18.226 0 472.237 472.236 0 031.12.201901.01.2012962.699

0 0 401.401 401.401 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
18.226 0 70.836 70.835 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-14-0015Fekalna kanalizacija na Kumen (pri Faku) 0 0 40.000 0 0 031.12.201801.01.201840.000

0 0 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 380.539 170.632 115.000 118.000 83.000 30.000

1603 Komunalna dejavnost 380.539 170.632 115.000 118.000 83.000 30.000

16039001 Oskrba z vodo 275.722 167.632 105.000 105.000 35.000 0

OB167-09-0063Inv.vzdrževanje vodovoda 91.145 20.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202001.01.2010171.145

91.145 20.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0065Nakup opreme, delovnih strojev za RO - dejavnost vodooskrbe 2.927 0 5.000 5.000 5.000 031.12.202001.01.201017.927

2.927 0 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-11-0011Invest.v širitev vodovod.omrežja 139.726 0 10.000 10.000 10.000 031.12.202001.01.2012169.726

139.726 0 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0004Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus 40.724 0 0 0 0 031.12.201620.08.201640.724

40.724 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0005Sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš  na Rdečem Bregu (3 do 3c, 16 in 6 
do 7b)

1.200 147.632 0 0 0 031.12.201819.08.2016148.832

1.200 147.632 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-16-0011Izgradnja vodovoda na Zgornjo Ruto 0 0 70.000 70.000 0 031.12.201901.01.2018140.000

0 0 70.000 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 85.646 1.000 8.000 11.000 46.000 30.000

OB167-09-0067Investicijsko vzdrževanje pokopališč 38.248 0 3.000 5.000 25.000 031.12.202001.01.201071.248

38.248 0 3.000 5.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0068Nabava opreme za urej.pokopališč 1.000 0 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.20107.000

1.000 0 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 9 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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OB167-09-0069Oprema za mrliške vežice 1.520 0 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.20107.520

1.520 0 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-09-0070Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 44.878 1.000 1.000 2.000 2.000 031.12.202001.01.201150.878

44.878 1.000 1.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB167-10-0008Invest.vzdržev.kapele na pokopališču Lovrenc na P. 0 0 0 0 15.000 30.00031.12.202101.01.202045.000

0 0 0 0 15.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 19.171 2.000 2.000 2.000 2.000 0

OB167-11-0001Nakup opreme, delovnih strojev zaRO - dejavnost urejanja javnih površin 19.171 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202001.04.201127.171

19.171 2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

2.176.643 977.371 1.507.303 1.314.906 1.695.335 85.000Skupaj NRP:

111.711 71.610 0 0 15.000 0PV-DP PV - Domači partnerji

1.628.858 792.818 818.209 812.533 1.050.040 85.000PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

187.588 25.000 25.000 25.000 25.000 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

248.486 76.881 6.300 6.300 6.300 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 11.062 657.794 471.073 598.995 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

2.176.643 977.371 1.507.303 1.314.906 1.695.335 85.000Skupaj PV - Proračunski viri

Stran 10 od 10Občina Lovrenc na Pohorju - Predlog proračuna
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU

4.  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OD LETA 2017 DO LETA 2020

4.2.  DRŽAVNE POMOČI Zneski v EUR

PODROČJE 
PROR.PORABE PROJEKT NAZIV VIR 2017 2018 2019 2020

Stroškovno mesto konto

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželjskih obmo čij

411105 410299 Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (ukrep 6) občinski prorač. 700 1.000 1.000 1.000

411106 410299
Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 

gospdarstvih (ukrep 8) občinski prorač. 2.000 5.000 5.000 5.000

411107 410299
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  - de minimis  (ukrep 9) občinski prorač. 3.500 1.500 1.500 1.500

411108 410299
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na 

kmetiji ter predelave in trženja (ukrep 10) občinski prorač. 1.000 1.500 1.500 1.500

411109 410299 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (ukrep 11) občinski prorač. 600 600 600 600

411110 410299
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

(ukrep 12) občinski prorač. 1.000 1.500 1.500 1.500

11029003 Zemljiške operacije

411205 410299
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopr.sred.na kmet.gospodar.v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1) občinski prorač. 12.000 15.000 15.000 15.000

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
414016 410299 Sofinanc.programov spodbujanja malega gospodarstva v občiniobčinski prorač. 0 20.000 20.000 20.000

SKUPAJ: občinski prora č. 20.800 46.100 46.100 46.100
ostali viri 0 0 0
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5.  OBRAZLOŽITVE 
 
5.1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORA ČUNA  
 
Splošni del proračuna sestavljajo: 
(razvrstitev javnofinančnih prejemkov in izdatkov po ekonomski klasifikaciji) 
 
- bilanca prihodkov in odhodkov, 
- račun finančnih terjatev in naložb ter 
- račun financiranja. 
 
5.1.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
 
PRIHODKI PRORAČUNA 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani skupni prihodki, za leto 2017 , v višini  
3.166.471,00 EUR. 
  
Pregled na črtovanih prihodkov po vrstah: 
_______________________________________                 ___      ___Zneski v EUR_  
                                             LETO 2016      Odstot.delež        LETO 2017     Od stot. delež       
       Vrsta prihodka             (veljavni prora č.) v skup.prih.                               v sku pnih prih. 
_____________________________________________________________________  
70  DAVČNI PRIHODKI           2.064.636           66,59             2.179.629              68,84             
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI          662.866           21,38                704.443              22,25  
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI           3.255             0,10                    6.955                0,22  
 
73 PREJETE DONACIJE               2.600             0,09                  11.262                0,35 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI      367.068           11,84                264.182                8,34         
_____________________________________________________________________ 
 
 SKUPAJ PRIHODKI               3.100.425         10 0,00             3.166.471            100,00   
_____________________________________________________________________ 
 
70 - DAVČNI PRIHODKI 
 
Načrtovani davčni prihodki znašajo 2.179.629,00 EUR in so višji od načrtovanih davčnih 
prihodkov za leto 2016 za 5,7 %. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo davčni prihodki 68,84  
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%, saj v to skupino prihodkov spada dohodnina – kot odstopljeni vir financiranja občin (6. člen 
ZFO-1).  
 
 
700 - Davki na dohodek in dobi ček 
 
Vir financiranja občine je dohodnina, v višini 54 % vplačanih sredstev dohodnine v 
predpreteklem letu, povečane za inflacijo, kot to določa 6. člen ZFO-1, oziroma pripadajoča 
dohodnina v višini primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe občine 
(določilo 13.a člena ZFO-1). Primeren obseg sredstev je merilo za ugotovitev prihodkov občine 
iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Dodatna solidarnostna izravnava za 
posamezno občino pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev je nižji od primerne 
porabe, in sicer največ do višine primerne porabe. V primeru, da pripadajoča dohodnina 
(izračun pripravi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi 14. člena ZFO-1) ne doseže 
višine primerne porabe, je občina upravičena do finančne izravnave. Dohodnina se občinam 
nakazuje tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, ter na 
način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. Dohodnina se 
občinam nakazuje na podračunu javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih 
zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 
700020 Dohodnina – občinski vir. 
 
703 - Davki na premoženje 
 
V davčne prihodke, natančneje v davke na premoženje, spada davek na nepremičnine. 
Največji delež davka na nepremičnine odpade na nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča. Nadomestilo so na podlagi občinskega odloka dolžne plačevati fizične in pravne 
osebe.Za leto 2017 je višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča načrtovana na 
osnovi odmernih odločb za leto 2016. Dvig vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2017 ni 
načrtovan. 
 
V davke na premoženje spadajo tudi davki na dediščine in darila in davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje; na višino le-teh občina nima vpliva; za prihodnje leto 
so načrtovani glede na doseženo realizacijo v letu 2016 in v preteklih letih. 
 
704 – Domači davki na blago in storitve  
 
Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 50.533,00 EUR. V to skupino prihodkov 
spadata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Načrtovani sta na podlagi realizacije v tekočem letu. 
Sredstva zbrane okoljske dajatve so namenska in poraba je načrtovana za odplačilo glavnic 
dolgoročnih kreditov najetih za izgradnjo kanalizacijskega sistema.  
 
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov v letu 2017 ni načrtovana, ker pripada občinam, 
kjer se odpadki dejansko odlagajo (zgrajena odlagališča odpadkov). 
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71 – NEDAVČNI PRIHODKI 
 
Nedavčni prihodki  so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna, načrtovani so 
v višini 704.443,00 EUR. 
 
710 – Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 
 
V to skupino spadajo prihodki  od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. V prihodke od premoženja so 
uvrščeni načrtovani prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, v znesku 327.000,00 
EUR, prihodki od najemnin za stanovanja, poslovne prostore, ostale najemnine in prihodki od  
uporabnine Kulturnega doma in Prireditvenega centra, v skupnem znesku 52.217,00 EUR.  
Na podlagi 35 . člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, so 
načrtovani prihodki v višini 66.636,00 EUR. Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. na 
podlagi 27. člena zakona plačuje Republiki Sloveniji letno nadomestilo v višini 20 odstotkov 
prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov. Občine, v katerih ležijo državni gozdovi, ki jih 
upravlja družba, prejmejo 25 odstotkov letnega nadomestila iz četrtega odstavka 27. člena 
tega zakona. 
Posamezna občina, v kateri ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba, prejme sorazmerni 
del vrednosti iz prejšnjega odstavka, in sicer glede na realizirani posek (neto m3) v tej občini. 
Vrednost iz prejšnjega odstavka izplača upravičenim občinam ministrstvo, pristojno za 
gozdarstvo, do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. 
V proračunu občine se nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka izkazujejo kot namenski 
prejemki ter porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne 
infrastrukture. 
 
 
711 – Takse in pristojbine 
 
Prihodki iz naslova pobranih upravnih taks in pristojbin so načrtovani v višini 2.000,00 EUR in 
so načrtovani  v enaki višini kot v letu 2016. 
 
 
712 – Globe in druge denarne kazni 
 
Globe za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo so načrtovana v višini 1.120,00 
EUR, na podlagi realizacije v letu 2016. 
 
 
713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev   
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V navedeni skupini prihodkov so načrtovani prihodki režijskega obrata. V režijskem obratu se 
izvajata obvezni gospodarski javni službi varstva okolja, to sta oskrba s pitno vodo in odvajanje 
komunalne odpadne vode. V letu 2016 je občinski svet potrdil Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc 
na Pohorju in potrdil stroškovno ceno izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo, z veljavnostjo od 
1. 5. 2016 dalje. Prav tako je v letu 2016 občinski svet potrdil Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc 
na Pohorju in potrdil stroškovno ceno izvajanja storitev odvajanja odpadne vode in mesečne 
vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja javna služba odvajanja 
odpadnih voda (začetek uporabe cen: 1. 5. 2016). Na podlagi potrjenih stroškovnih cen so 
izračunani načrtovani prihodki za leto 2017, in sicer: prihodki dejavnosti oskrbe s pitno vodo v 
višini: 119.500,00 EUR in načrtovani prihodki odvajanja odpadnih voda, v višini 89.600,00 
EUR. 
 
Osnova za izračun prihodkov obvezne GJS oskrba s pitno vodo sta naslednja sklepa:  
- Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v občini 

Lovrenc na Pohorju za leto 2016, št.:0075-0010/2016, objavljen v UGSO, št.19/2016, ki se 
uporablja od 1. 5. 2016 naprej, 

- Sklep o potrditvi mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se 
izvaja oskrba s pitno vodo za leto 2016, št.: 0075-0009/2016, objavljen v UGSO, št. 
19/2016, ki se uporablja od 1. 5. 2016 naprej. 

Osnova za izračun prihodkov obvezne GJS odvajanja komunalne odpadne vode sta naslednja 
sklepa: 
- Sklep o potrditvi mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se 

izvaja odvajanje komunalne odpadne vode za leto 2016, št.: 0075-0012/2016, objavljen v 
UGSO, št. 19/2016, ki se uporablja od 1. 5. 2016 naprej, 

- Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne 
odpadne vode, št.: 0075-0013/2016, objavljen v UGSO, št. 19/2016, ki se uporablja od 1. 5. 
2016 naprej. 

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

V okviru drugih nedavčnih prihodkov so načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov v višini 
13.000,00 EUR, od tega znašajo načrtovani prihodki od priključnin na vodovodno omrežje 
izgrajeno z medobčinskim projektom za naselja Smolnik, Ruta, Fala in Činžat 500,00 EUR in 
od priključnin na vodovodno omrežje izgrajeno z medobčinskim projektom vodooskrbe – II. 
faza Lovrenc na Pohorju 2.500,00 EUR.  

V okviru drugih nedavčnih prihodkov so načrtovani prihodki iz naslova doplačil nadomestil za 
izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom, v višini 15.450,00 EUR. 
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72 – KAPITALSKI PRIHODKI 

 
 722 – Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 6.955,00 EUR – v programu 
razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2017 so navedene posamezne 
nepremičnine načrtovane za prodajo, po katastrskih občinah in parcelnih številkah.   
 
73 – PREJETE DONACIJE 
 
Za leto 2017 so načrtovani prihodki iz naslova sredstev sofinanciranja nakupa športne opreme 
za fitnes Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, v znesku 
11.062,00 EUR, kar predstavlja 50 % vrednosti načrtovanega nakupa opreme za fitnes brez 
vključenega davka na dodano vrednost. 
 
 
74 – TRANSFERNI PRIHODKI 
 
 
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 
 
Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja 
prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov.  
 
Načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 248.809,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene: 
- sredstva finančne izravnave v znesku 18.581,00 EUR,  
-  za sofinanciranje investicij v občinsko infrastrukturo (21., 32. čl. ZFO-1) v znesku 

70.781,00 EUR, 
-  prejeta sredstva požarne takse v znesku 6.000,00 EUR, ki se namenijo financiranju 

opreme enot za zaščito in reševanje, 
-  za vzdrževanje gozdnih cest, v znesku 8.324,00 EUR, 
-  za sofinanciranje programov javnih del, v višini 105.200,00 EUR (načrtovana je vključitev 

10 iskalcev zaposlitve in 85 % sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje), 
- za sofinanciranje medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat z medobčinsko redarsko 

službo), v znesku 3.123,00 EUR, 
- za sofinanciranje nadomestila izgubljenega dohodka družinskih pomočnikov, ki jih 

upravičencem izplačuje občina, sredstva v višini 33.800,00 EUR in, 
- za sofinanciranje subvencij tržnih najemnin, v višini 3.000,00 EUR.  
 
741 – Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije 
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V skupini 741 so načrtovana prejeta sredstva v skupnem znesku 15.373,00 EUR: 
-  iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz EKSRP (Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja) za program aktivnega preživljanja prostega časa  
(razviti in vzpostaviti aktivni življenjski slog) – sofinanciranje plezalne stene, v višini 85 % 
vrednosti brez ddv, v znesku 14.880,00 EUR, 

- iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov – 
Evropskega socialnega sklada, za usposabljanje na delovnem mestu, v znesku 493,00 
EUR. 

 
 
 
ODHODKI PRORAČUNA 
 
Načrtovani skupni odhodki  za leto 2017 znašajo 3.472.353,00 EUR.  
 
Pregled odhodkov po vrstah: 
________________________________________________      __Zneski v EUR_____ 
 
 Vrsta odhodka                                 LETO 2016        Odstot.delež    LETO 2017  Odstot. delež       
                                                      (veljavni prora č.)   v skup.odhod.                     v skup.odhod . 
_____________________________________________________________________                                           
 
40 TEKOČI ODHODKI                         1.193.386          34,89      1.229.825         35,42                   
 
41 TEKOČI TRANSFERI                      1.333.362          38,99      1.265.158         36,43 
_____________________________________________________________________ 
 
SKUPAJ TEKOČI  
ODHOD.+TRANSF.:                             2.526.748          73,88     2.494.983          71,85 
_____________________________________________________________________ 
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                868.677          25,40        804.223           23,16  
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI              24.497             0,72        173.147             4,99  
_____________________________________________________________________ 
 
SKUPAJ INVEST.ODH.+TRANSF.:       893.174          26,12         977.370            28,15           
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ VSI ODHODKI 
 (40+41+42+43):                                  3.419.922        100,00     3.472.353           100,00 
_____________________________________________________________________ 
 
Iz preglednice odhodkov po vrstah je razvidno, da je za tekočo porabo v letu 2017 namenjenih 
71,85 % načrtovanih proračunskih sredstev in 28,15 % za investicijske namene. V primerjavi s 
preteklim letom je načrtovana delitev porabe sredstev na tekočo in investicijsko ostala skoraj 
enaka. 
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40 – TEKOČI ODHODKI 
 
Načrtovani tekoči odhodki znašajo  1.229.825,00 EUR in so višji od načrtovanih tekočih 
odhodkov v letu 2016 za 36.439,00 EUR, od tega odpade na načrtovano višje oblikovanje 
sredstev rezerv, znesek 16.661,00 EUR in na načrtovane odpravnine ob odhodu javnih 
uslužbencev v pokoj, sredstva v višini 9.600,00 EUR.   
 
 
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 
Pri načrtovanju izdatkov za plače in za ostale prejemke zaposlenih, smo upoštevali usmeritve, 
ki smo jih prejeli s strani države in na podlagi Kadrovskega načrta, ki je sestavni del 
proračuna. Načrtovana sredstva za plače so višje načrtovana kot v letu 2016 in znašajo 
422.518,00 EUR. V ta znesek so vključene načrtovane plače programov javnih del, ki znašajo 
116.400,00 EUR in omogočajo vključitev 10 iskalcem zaposlitve. Nekoliko višje so načrtovana 
sredstva za plače zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi – za izplačilo odpravnin 
dvema javnima uslužbencema ob odhodu v pokoj. 
 
   
401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo 67.379,00 EUR, oziroma 16,10 % bruto 
plač in dodatkov ter sredstev za nadurno delo. V okviru prispevkov delodajalcev za socialno 
varnost so načrtovana tudi sredstva premij kolektivnega dodatnega in pokojninskega 
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, ki so za leto 2017 načrtovana v celotni višini premij (v letu 
2016 je bilo izplačilo na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015, ki je veljal 
od 1.1.2016 do 31. 12. 2016, zmanjšano (od 1.1. do 30.6.2016 je znašala minimalna premija 
10 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, od 1. 7. do 31. 10. 2016 je 
znašala minimalna premija 15 odstotkov zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in od 1. 11. 
do 31. 12.2016 je znašala 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence).  
  
402 – Izdatki za blago in storitve 
 
Načrtovana sredstva za izdatke za blago in storitve znašajo 684.423,00 EUR in so višja od 
načrtovanih izdatkov za blago in storitve v letu 2016 za 9.219,00 EUR.  Višje so načrtovana 
sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov (predvsem za tekoče vzdrževanje občinskih 
cest, občinskih objektov – objekta na Činžatu in »Mance«). 
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V okviru skupine izdatki za blago in storitve so planirani odhodki za delovanje občinske 
uprave, organov občine in režijskega obrata.  Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, 
kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni 
stroški in izdatki za službena potovanja. Med drugimi operativnimi odhodki so planirana 
nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij, stroški plačilnega prometa, seminarjev, 
plačila za delo preko študentskega servisa in za nagrade za opravljanje obvezne prakse. 
Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške 
vezane na izvajanje in pripravo različnih projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno 
energijo javne razsvetljave, upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za 
javna naročila, stroške priprave prostorskih aktov, stroške upravljanja kulturne in športne 
infrastrukture. 
  
403 – Plačila doma čih obresti 
 
Sredstva za plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (Novi kreditni banki 
Maribor) in javnim skladom (Stanovanjskemu skladu RS, EKO skladu RS in Javnemu skladu 
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja) so načrtovana v znesku 9.950,00 EUR. V 
primerjavi z letom 2016 so nižje načrtovana v znesku 3.100,00 EUR, zaradi trenda upadanja 
EURIBOR, na katerega je vezana obrestna mera dolgoročnega kredita, najetega v letu 2009 in 
zaradi nižjega stanja dolga kreditov, od katerih se obresti obračunavajo. Za leto 2017 so 
načrtovana tudi sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih- likvidnostnih kreditov, v višini 
1.500,00 EUR, v kolikor bo potrebno najeti kratkoročni likvidnostni kredit zaradi razkoraka med 
prilivi in zapadlimi obveznostmi do izvajalcev na projektih.  
 
409 – Rezerve 
 
Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko 
rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za financiranje nepredvidenih izdatkov 
in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila 
planirana sredstva v zadostnem obsegu. 
 
Proračunska rezerva za leto 2017 je planirana v višini 30.000,00 EUR, kar predstavlja 0,95 % 
načrtovanih prihodkov proračuna; v višini 15.000,00 EUR so planirana sredstva splošne 
proračunske rezervacije. V proračunsko rezervo se lahko izloči največ 1,5 % prejemkov 
proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. 
 
 
41 – TEKOČI TRANSFERI  
 
410 – Subvencije 
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Načrtovana so sredstva subvencioniranja cen privatnim podjetjem in zasebnikom, v višini 
65.420,00 EUR (konto 410200,na podlagi Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na 
domu v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016;UGSO, št.:19/2016). S 1. marcem 2012 je bila 
podeljena koncesija za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu Zavodu za 
patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, ki je zasebni 
zavod, pred tem je navedeno storitev opravljal javni zavod – Center za socialno delo Ruše. 
Sredstva za subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovana na 
podlagi zgoraj navedenega sklepa (ker za leto 2017 ne načrtujemo sprememb), v katerem je 
navedena subvencija cene iz sredstev proračuna v višini 11,80 EUR/uro (priznani obseg 
socialno varstvenih storitev Pomoč na domu v letu 2016 je 400 ur mesečno). Izvajalcu se je 
dodatno odobril mesečni strošek kilometrine zaradi specifičnosti terena, v višini 300,00 eur 
mesečno.  
 
V okviru drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovana sredstva subvencij 
privatnim podjetjem in zasebnikom na področju kmetijstva, v skupni višini 20.800,00 EUR.   
 
 
411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
 
So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo 
dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali 
gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti 
planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, plačilo razlike med prispevki 
staršev in stroški vrtcev, subvencioniranje prehrane učencem v osnovni šoli, plačilo stroškov 
letovanja otrok, otroška prehrana, prevozi otrok, plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek 
družinskim pomočnikom, za obdaritev novorojenčkov in njihovih staršev, za izredne socialne 
pomoči. V okviru podskupine kontov 411 so načrtovana sredstva za pokrivanje odvoza 
odpadkov, odvoz odpadne salonitne kritine, pokrivanje razlike nastale pri čiščenju količin 
odpadnih voda, subvencioniranje cene dobave pitne vode in subvencioniranje cene odvajanja 
odpadne vode. 
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V letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 857.496,00 EUR in so nižje načrtovana v primerjavi 
z veljavnim proračunom tekočega leta. Nižje so načrtovani drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom za 39.463,00 EUR in znašajo 242.291,00 EUR. V to skupino transferov spada 
subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb: 
 
 
Gospodarska javna 
služba 

izvajalec Realizacija 
subvencij cen 
v letu 2015 v 
EUR 

Načrtovana 
sredstva za leto 
2016  v EUR 

Načrtovana 
sredstva 
subvencij v 
letu 2017  v 
EUR 

odvoz odpadkov Snaga d.o.o. 25.630,49 19.000,00 3.065,00 
oskrba s pitno vodo Režijski obrat 

Občine Lovrenc na 
Pohorju 

37.956,49 
 

78.500,00 84.200,00 

odvajanje odpadnih 
voda 

Režijski obrat 
Občine Lovrenc na 
Pohorju 

81.914,04 96.500,00 94,210,00 

čiščenje odpadnih 
voda-subvencioniranje 
cene (v l. 2015 plačilo 
obveznosti za 
nov.,dec.2014; v letu 
2015 ni subvencije 
cene) 

Nigrad d.d. 259,92 0,00 0,00 

Pokrivanje razlike 
količin odpadnih voda 
nastalih pri čiščenju 

Nigrad d.d. 52.765,18 50.000,00 30.000,00 

SKUPAJ  198.526,12 244.000,00 211.475,00 
 
Subvencija cen za gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda je 
bila  uvedena  s 1. 3. 2014 (v letu 2014 realizirano plačilo subvencij za 9 mesecev) in se je 
nadaljevala v letih 2015 in 2016; subvencioniranje načrtujemo v enaki višini kot v tekočem letu 
tudi za prihodnje leto.  
 
Osnova za načrtovanje subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske  javne 
službe oskrba s pitno vodo in subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe 
odvajanja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini v letu 2017 sta naslednja sklepa: 
- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
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javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016, 
objavljen v UGSO št. 19/2016, s pričetkom uporabe 1. 5. 2016. 

- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe 
odvajanja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016, objavljen v 
UGSO št. 19/2016, s pričetkom uporabe 1. 5. 2016. 

 
412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in usta novam 
 
Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička 
(društva, dobrodelne organizacije). 
 
V navedeni skupini so načrtovana sredstva  za financiranje političnih strank, sofinanciranje 
društev na področju civilne zaščite, financiranje redne dejavnosti prostovoljnega gasilskega 
društva in dejavnost gasilske zveze Ruše, sredstva za sofinanciranje programov športnih in 
kulturnih društev, društev na področju kmetijstva in gozdarstva, turističnega društva ter 
humanitarnih društev.  
 
Za leto 2017 so načrtovana sredstva v višini 92.997,00 EUR in so načrtovana v enaki višini, kot 
je znašala realizacija v letu 2015 in za 9 % manj kot v tekočem letu (na proračunski postavki 
414063 Mednarodno sodelovanje - na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za 
prihodnje leto ni načrtovanih sredstev). 
 
 
413 – Drugi teko či doma či transferi 
 
Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 228.445,00 EUR. Drugi domači transferi 
zajemajo tekoče transfere občinam (medobčinska redarska služba, komunalni inšpektorji), 
transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), 
tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev 
ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju vzgoje, izobraževanja, kulture in 
sociale.  
 
 
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 
Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v občinski upravi in režijskem obratu (pisarniško 
pohištvo in oprema, računalniška oprema in programi), novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije, ki  vključujejo stroške projektne dokumentacije, stroške nadzora in izvedbe javnega 
razpisa. Investicijski odhodki nadalje vključujejo  investicijsko vzdrževanje in obnove,  tako pri 
proračunskem uporabniku občinska uprava, kot v režijskem obratu. Investicijski odhodki 
pomenijo povečanje realnega premoženja občine. 
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Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so načrtovana sredstva v višini 804.223,00 EUR, od 
tega za novogradnje in rekonstrukcije 515.893,00 EUR  in za investicijsko vzdrževanje 
162.638,00 EUR.  V primerjavi z načrtovanimi investicijskimi odhodki v letu 2016 so nižji za 
64.454,00 EUR. 
  
V letu 2017 načrtujemo sredstva sofinanciranja investicij iz državnega proračuna RS na 
podlagi 21. in 23 .čl. ZFO-1, v višini 5 % skupne primerne porabe občin, od tega 2 % kot 
nepovratna sredstva, v znesku 70.781,00 EUR in 3 % kot povratna sredstva, v znesku 
106.172,00 EUR. 
 
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
431 – Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki 
 
Kot investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so 
namenjena sredstva nepridobitnim organizacijam in ustanovam  v višini 155.100,00 EUR. 
Sredstva so v celoti namenjena Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lovrenc na Pohorju, za 
nakup opreme in gasilskega vozila.  
 
432 – Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 
 
V investicijskih  transferih proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva, ki so namenjena za 
investicijske namene javnim zavodom, v skupni višini 18.047,00 EUR (od tega 8.167,00 EUR 
Javnemu zdravstvenemu zavodu Dr. A. Drolca Maribor, Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju 
5.100,00 EUR in Konservatoriju za glasbo in balet Maribor 4.780,00 EUR). 
 
 
 
5.1.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen prikazu načrtovanih prilivov iz naslova prejetih 
vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev in odlivov za dana posojila in povečanja 
kapitalskih deležev. 
 
Za leto 2017 ne načrtujemo navedenih finančnih transakcij. 
 
 
5.1.3. RAČUN FINANCIRANJA  
 
V računu financiranja se prikaže načrtovana pridobitev sredstev z najetimi krediti  in sredstva 
pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev ter odplačila prejetih kreditov in izplačila glavnic 
najetih posojil z izdajo vrednostnih papirjev.  
 
 
550 – Odplačila doma čega dolga 
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V letu 2017 so načrtovana sredstva za odplačilo zapadlih obrokov glavnic najetih kreditov pri 
Novi Kreditni banki Maribor - gre za prevzeta kredita Poštne banke Slovenije (najeta v letih 
2007 in 2014), v višini 93.703,00 EUR, pri Stanovanjskemu skladu RS, v višini 840,00 EUR, pri 
Ekološkemu skladu v višini 39.300,00 EUR in pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja, Ribnica, v višini 41.538,00 EUR.  
 
Skupni načrtovan znesek odplačila glavnic v računu financiranja znaša 175.381,00 EUR. 
 
V prihodnjem letu je načrtovano zadolževanje pri državnem proračunu,  v znesku 106.172,00 
EUR. Na podlagi določil 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 
občini pripada 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavlja v 
obliki transfera iz državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja občin v proračunu države. Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za 
gospodarski razvoj, ki obseg dodatne zadolžitve določi v skladu z merili iz prvega odstavka 23. 
člena ZFO-1.V januarju 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo občinam 
posredovalo izračun deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017, po 
katerem znašajo za Občino Lovrenc na Pohorju enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) 
sredstva 106.172,00 EUR in pogoje zadolževanja: obrestna mera kredita je 0,0 % (brez 
EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo 
predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah (prva anuiteta zapade v 
plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta). 
Začetek odplačila anuitet kreditov najetih v letu 2017 je v letu 2019. Za to zadolžitev ni treba 
pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Navedena zadolžitev se 
ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1. 
Poraba povratnih – kreditnih sredstev je načrtovana za financiranje investicij v občinsko 
infrastrukturo. 
  
Razlika med zadolževanjem in odplačili dolga znaša 69.209,00 EUR (odplačila dolga so za 
navedeni znesek višja od načrtovanega najema kredita). 
 
 
 
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU  
 
Skupni odhodki, v bilanci prihodkov in odhodkov, so višji od skupnih prihodkov za 305.882,00 
EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj. V računu financiranja je načrtovano odplačilo 
dolga v višini 175.381,00 EUR in novo zadolževanje v višini 106.172,00 EUR. Proračunski 
primanjkljaj  se poveča za neto zadolževanje iz računa financiranja in zmanjšanje sredstev na 
računu znaša 375.091,00 EUR.  Načrtovano zmanjšanje stanja sredstev na računu proračuna 
se v celoti pokrije z načrtovanim prenosom sredstev na računu iz preteklega leta (ocena 
prenosa neporabljenih sredstev po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela 
splošnega in posebnega dela predloga proračuna za leto 2017 – stolpec 3).  
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Tako smo dosegli, da je predlagani proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 
uravnotežen, predvsem razvojno naravnan za celotno Občino Lovrenc na Pohorju in v dobrobit 
njenih občanov. Zavedamo se, da je potreb in želja več kot jih je mogoče uresničiti; proračun 
je naravnan v zagotavljanje vseh zakonskih obvez, hkrati pa usmerjen v porabo sredstev, ki so 
nujno potrebna za uresničitev zastavljenih ciljev. 
 
 
5.2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORA ČUNA 
 
V posebnem delu proračuna so odhodki  razdeljeni med neposredne proračunske uporabnike: 
- občinski svet, 
-  župan, 
- nadzorni odbor, 
- občinska uprava in  
- režijski obrat.   
 
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
 
Podro čja prora čunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma 
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov. Glavni programi 
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni 
program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in 
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 
 
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
praviloma enega neposrednega uporabnika 
 
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekte, ali del 
aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. 
 
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za 
določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki 
jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava. 
 
Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko 
klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. 
 
V prikazanem posebnem delu predloga proračuna so prikazane proračunske postavke, ki se 
členijo na konte. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu 
prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. 
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Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je 
namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri 
izdatki se uvrščajo  v ta segment. 
 
Proračunska postavka – konto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi 
izvrševanja proračuna. 
 
  

Obrazložitve odhodkov po neposrednih prora čunskih uporabnikih in podro čjih 
prora čunske porabe 

 
5.2.1.   0001 - OBČINSKI SVET 
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  
 
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. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru 
političnega sistem izvajati občinski funkcionarji in ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema 
v Občini Lovrenc na Pohorju.  
 
Eden izmed ciljev je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lovrenc na Pohorju, Zakon o javnih financah, 
Poslovnik občinskega sveta, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. 
 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk 
Načrtovana so sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine Lovrenc na Pohorju. Za leto 2017 je načrtovanih 10.300,00 EUR za ta namen. 
Sredstva v višini 200,00 EUR so namenjena za izobraževanje članov občinskega sveta. 
Sredstva so namenjena za stroške seminarjev in ostale stroške, ki bi nastali v kolikor bi se 
člani Občinskega sveta odločili za izobraževanje. 
 
Za nagrade nepoklicnega funkcionarja – podžupana so sredstva načrtovana pri proračunskem 
uporabniku župan v okviru podprograma dejavnost župana in podžupanov. 
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Financiranje političnih strank: za ta namen je načrtovanih 632,00 EUR. Stranke prejemajo 
sredstva mesečno na podlagi prejetih volilnih glasov. Za financiranje svetniških skupin so 
načrtovana sredstva v višini 3.600,00 EUR, za kar je bil v letu 2011 sprejet Pravilnik o 
zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini 
Lovrenc na Pohorju.  
 
 
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  STORITVE 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje porabe zajema sredstva za delovanje komisije za podeljevanje nagrad in priznanj, za 
obveščanje domače in tuje javnosti ter sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov (za 
izvedbo prireditev ob občinskem prazniku). 
 
Načrtovana so sredstva v skupni višini 22.520,00 EUR: 
- za obveščanje javnosti: za objavo občinskih predpisov, spletne strani občine, katalog 

lokalnih predpisov, stroške oglaševalskih storitev, oglasnih panojev, stroške za e-portal, 
- za prireditve ob občinskem prazniku in stroške v zvezi s podeljevanjem nagrad in priznanj, 
- za stroške snemanja sej, 
- za članarine v domačih neprofitnih institucijah (Združenje občin Slovenije, Skupnost občin 

Slovenije). 
 
Skupni obseg sredstev, namenjenih neposrednemu uporabniku proračuna – občinskemu 
svetu, znaša 45.852,00 EUR. 
 
 
5.2.2. 0002 – ŽUPAN 
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje porabe političnega sistema zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, 
kamor  se uvršča delovanje župana.  
 
Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, skrbi 
za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v 
pristojnosti Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe  
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati 
občinski funkcionarji. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Lovrenc na 
Pohorju,  Poslovnik občinskega sveta, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, 
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Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno varnost, navodila 
Ministrstva za finance. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk 
V okviru podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov so načrtovana sredstva za 
plače župana, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za službena potovanja in 
materialne stroške, vključno s stroški reprezentance in za nagrade ter potne stroške 
nepoklicnega funkcionarja - podžupana. Skupni obseg načrtovanih sredstev  za delovanje 
župana  in podžupana znaša 66.631,00 EUR.  
 
5.2.3.   0003 – NADZORNI ODBOR   
 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad 
porabo javnih financ, kamor spada dejavnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji 
organ nadzora javne porabe v Občini Lovrenc na Pohorju.  
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja 
s pravnimi predpisi. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, nadzoruje namenskost in 
smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev.  
 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer se seznani občinski svet in župan. 
 
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, Pravilnik o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov ter povračilih stroškov, Poslovnik nadzornega odbora.   
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk  
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. Načrtovana so sredstva v višini 2.350,00 EUR, za sejnine članom nadzornega odbora 
in materialne stroške, povezane z delovanjem nadzornega odbora. 
 
 
5.2.4.    0004 – OBČINSKA UPRAVA 
 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
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Področje fiskalne administracije  vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo 
javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, 
pristojnega za finance (in nadzornega odbora, ki je predhodno opisan v točki 5.2.3.). 
 
   
Cilji podro čja prora čunske porabe  
Nemoteno delovanje plačilnega prometa. Podprogram 0202 Urejanje na področju fiskalne 
politike zajema stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa – 
provizije Uprave RS za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk 
Načrtovana so sredstva v višini 600,00 EUR za provizijo Banki Slovenije.  
 
 
04 – SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
V okviru proračunskega uporabnika občinske uprave se izvaja del navedenega področja 
proračunske porabe, in sicer program druge skupne administrativne službe in znotraj tega 
podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,v okviru katerega so načrtovana 
sredstva za izvedbo prireditve srečanja starejših občanov ter podprogram 04039003 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Cilj je skrbno ravnanje in dobro gospodarjenje z občinskim premoženjem. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Načrtovana sredstva v višini 37.405,00 EUR so namenjena: izvedbi prireditve starejšim 
občanom (4.200,00 EUR),  pokrivanju stroškov nastalih z izvršbami in drugimi sodnimi 
postopki (20.140,00 EUR),za stroške upravljanja in  vzdrževanja poslovnih prostorov (3.200,00 
EUR),  za materialne stroške zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju (6.865,00 EUR) in za 
investicijo dozidave Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju, 2. faza (1.000,00 EUR).  
 
Na novi proračunski postavki so načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov 
poslovnega prostora na Činžatu, v višini 2.000,00 EUR. Navedeni poslovni prostor je v 
preteklih letih imela v najemu Pošta Slovenije, ki je v letu 2016 odstopila od najemne pogodbe. 
 
05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
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Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost. 
  
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri osnovnošolcih in mladini. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Sredstva v višini 1.630,00 EUR so namenjena Zvezi za tehnično kulturo Slovenije in 
raziskovalni dejavnosti na Osnovi šoli Lovrenc na Pohorju. 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
V področje lokalne samouprave spada dejavnost občinske uprave, in sicer administracija 
občinske uprave in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon o javnih financah.  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
V navedeno področje je uvrščen program 0603: dejavnost občinske uprave, znotraj katerega 
so načrtovana sredstva za  plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prispevke 
delodajalca za socialno varnost (prispevki na bruto plače), izdatke za blago in storitve, 
potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave. Za delovanje občinske uprave so 
načrtovana sredstva v višini 412,642,00 EUR, od tega 388.342,00 EUR za tekoče odhodke in 
24.300,00 EUR za investicijske namene, in sicer za nakup pisarniške opreme in pohištva, 
računalnikov in programske opreme, za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter za 
investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe na Spodnjem trgu 8.  
 
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Navedeno področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in 
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključuje sredstva za izvedbo programa varstva  pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programa varstva pred požarom.  

103



 
 

 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Cilj področja je pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč; usposobljenost organov, 
enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposobljenost in 
opremljenost prostovoljnega gasilskega društva za zaščito, pomoč in reševanje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
gasilstvu. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
 Za namene pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč so načrtovana sredstva v 
višini 3.800,00 EUR, in sicer za nakup opreme pripadnikom enot civilne zaščite in za 
usposabljanje pripadnikov civilne zaščite. 
 
 Za protipožarno varnost, delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč je namenjenih 
166.100,00 EUR. Od tega so načrtovana sredstva za delovanje Prostovoljnega  gasilskega 
društva Lovrenc na Pohorju, v višini 7.000,00 EUR. Navedeno društvo prejme tudi sredstva 
požarne takse, ki so načrtovana v višini 6.100,00 EUR. Za izvajanje redne dejavnosti Gasilske 
zveze Ruše je načrtovanih 4.000,00 EUR. Za osebno opremo gasilcev Prostovoljnega 
gasilskega društva Lovrenc na Pohorju je načrtovanih 2.000,00 EUR. V letu 2017 Prostovoljno 
gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju načrtuje nakup gasilskega vozila in v ta namen so v 
proračunu načrtovana sredstva v višini 147.000,00 EUR. 
 
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti: delovanje sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu  in notranje varnosti v občini: delovanje sosveta za varnost. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Zagotavljanje varnosti na šolskih poteh. Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem 
prometu. Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
V podprogramu prometna varnost so načrtovana sredstva za delovanje sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in sicer za sejnine in druge stroške povezane z delovanjem 
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan in skozi celo šolsko leto), v višini 2.600,00 
EUR in za delovanje sosveta za varnost 100,00 EUR. 
 
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
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Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbuja 
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Cilj so zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na 
področjih, ki se financirano iz občinskega proračuna (socialno varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih). Povečanje zaposljivosti oseb, ki so 
drugače težje zaposljive. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
V navedenem področju so načrtovana sredstva za plače delavcev vključenih v programe 
javnih del, katerih izvajalec je Občina Lovrenc na Pohorju, kakor tudi sredstva za 
sofinanciranje naročniškega deleža drugim izvajalcem programov javnih del (Osnovna šola 
Lovrenc na Pohorju, Varstveno delovni center Polž Maribor, DU Danice Vogrinec Maribor, 
Center za socialno delo Ruše, Društvo Zavetje Ruše, Zavod za patronažo in dolgotrajno 
oskrbo na domu, Hriberšek Danica Lovrenc na Pohorju, REPS kinološko društvo za reševalne 
pse Maribor). Načrtovana sredstva znašajo 173.810,00 EUR, od tega kot sofinancerski delež 
drugim izvajalcem programov javnih del 24.800,00 EUR, za izvajanje programov javnih del, 
katerih je izvajalec Občina Lovrenc na Pohorju 138.310,00 EUR, kar omogoča vključitev 10 
udeležencev v programe javnih del skozi vse leto. V letu 2017 je načrtovano vračilo prejetih 
sredstev, ki jih je občina v preteklih letih prejela za preseganje kvote invalidov, v znesku 
8.486,00 EUR; navedena sredstva bi morala biti v letu 2016 namensko porabljena, sicer jih 
mora občina kot neporabljena s pripadajočimi zamudnimi obrestmi vrniti.  
 
 
 
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in 
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) in gozdarstva (gozdna 
infrastruktura). Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe 
v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Prestrukturiranje kmetijstva s ciljem povečanja konkurenčne sposobnosti kmetijstva, razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvoj  in prilagoditev podeželskih območij (obnova vasi – 
infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena) in 
ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).  
  
Zakonske in druge pravne podlage 
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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, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
V programu reforme kmetijstva in živilstva so načrtovani tekoči odhodki in transferi, v višini 
22.132,00 EUR, za pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za pomoč za 
spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, 
za pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja, za pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev in za 
pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju.   
 
V programu splošnih storitev v kmetijstvu so načrtovana sredstva za sofinanciranje dejavnosti 
zavetišča za zapuščene živali – za odvoz in opravljeno veterinarsko oskrbo potepuških psov in 
mačk s področja naše občine in sredstva za sofinanciranje storitev obrambe pred točo, ki jo 
izvaja  Letalski center Maribor. 
 
V programu gozdarstva so načrtovana sredstva v skupni višini 68.799,00 EUR, in sicer za 
redno in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in za izvajanje storitev zimske službe na 
gozdnih cestah. V okviru načrtovanih sredstev so načrtovana namenska sredstva višini 
28.799,00 EUR  - načrtovana sredstva pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in prejeta 
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje vzdrževanja 
gozdnih cest.  
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJ E 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture, ki vključuje sredstva za 
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko), investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. V upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest spada upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti (zimsko in letno) trgov, upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, to so 
pločniki, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine. V urejanje cestnega 
prometa spada: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih 
podatkov. V okviru investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest se načrtujejo sredstva 
za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, trgov, cestne infrastrukture, 
kot so pločniki mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa. 
 
Program cestne razsvetljave obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
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Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti 
vsem udeležencem v prometu. Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, 
bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev. 
Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja in izvajalcev za opravljanje storitev zimske 
službe ter nadziranje stanja. 
 
Dolgoročni cilji podprograma cestne razsvetljave predstavljano učinkovito delovanje javne 
razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v 
prometu. Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih 
teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest.  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
 
Za navedeno področje porabe je načrtovanih 516.165,00 EUR. Za redno vzdrževanje lokalnih 
cest, javnih poti in cestne infrastrukture (pločnikov, mostov, varovalnih ograj, ovir za umirjanje 
prometa) je načrtovanih 94.600,00 EUR, za rekonstrukcijo občinske LC v naselju – Ceste na 
Kumen, 1. del je načrtovanih 70.781,00 EUR, za odpravo posledic neurja v septembru 2014 – 
za zaključitev projekta plaz Jodlov klanec, je načrtovanih 6.907,00 EUR, za rekonstrukcije 
javnih poti v naselju (Pod Bregom) je načrtovanih 52.743,00EUR, za rekonstrukcijo javne poti 
izven naselja – Gomila, je načrtovanih 3.000,00 EUR, za rekonstrukcijo lokalne ceste izven 
naselja – LC Činžat – Fišer žaga, je načrtovanih 201.000,00 EUR. Za investicijsko vzdrževanje 
cestne infrastrukture je načrtovanih 1.500,00 EUR.  
 
Na področju urejanja cestnega prometa so načrtovana sredstva sofinanciranja javne službe 
javni linijski medkrajevni prevoz Arriva Štajerska, v višini 7.884,00 EUR. 
 
Sredstva v višini 18.500,00 EUR so načrtovana za ureditev katastra občinskih cest in za 
tekoče vzdrževanje parkirišč je načrtovanih 6.000,00 EUR. 
 
Del načrtovanih sredstev tega področja je namenjenih cestni razsvetljavi, in sicer  48.000,00 
EUR,  za namen rednega vzdrževanja javne razsvetljave in plačila tokovine ter 5.000,00 EUR 
za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 
 
 
14 – GOSPODARSTVO  
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 
turizma in gostinstva. 
Na področju razvojnih nalog gospodarstva deluje Mariborska razvojna agencija, ki je v funkciji 
regionalne razvojne agencije. Cilj Mariborske razvojne agencije je spodbujati lokalne in 

107



 
 

regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno 
okolje na črpanje EU sredstev v obdobju 2014 – 2021; Področja 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. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (delovanje medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva) financiranje programov skladov oziroma projektov, kot podporo razvoju malega 
gospodarstva v občini. 
Zagotovitev ohranjanja kulturne dediščine, promocija občine in s tem organizacija in izvedba  
prireditev, predvsem prireditev v času Jezernikovih dni. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni 
samoupravi. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
V podprogramu spodbujanje razvoja malega gospodarstva so načrtovana sredstva, v višini 
2.448,00 EUR, namenjena sofinanciranju izvajanja programov  Regionalne razvojne agencije 
za Podravje  in programa Mariborske razvojne agencije (Garancijska shema Podravja). V letu 
2017 so načrtovana sredstva v višini 1.500,00 EUR za sofinanciranje programov 
mednarodnega sodelovanja na gospodarskem področju.   
 
Za spodbujanje turizma (podprogram 14039002) so načrtovana sredstva v višini 45.135,00 
EUR, in sicer za turistične prireditve 25.500,00 EUR, za sofinanciranje programov spodbujanja 
turizma v občini 5.302,00 EUR, 3.565,00 EUR je načrtovanih za pokrivanje materialnih 
stroškov turistično informativne pisarne, 2.440,00 EUR za sofinanciranje projekta izgradnje 
dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi ter za promocijo Dravske 
kolesarske poti so načrtovana sredstva v višini 1.828,00 EUR. Za mednarodno sodelovanje na 
področju turizma so načrtovana sredstva v višini 1.500,00 EUR in za pripravo projektne 
dokumentacije za razvoj turizma so načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR.      
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine. Zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo 
posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih 
odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. Ravnanje z odpadno vodo zajema 
gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. V Občini Lovrenc na 
Pohorju se podprogram ravnanja z odpadno vodo delno izvaja v režijskem obratu  - zbiranje in 
odvajanje komunalnih odpadnih voda, medtem ko se izgradnja in vzdrževanje meteorne 
kanalizacije izvaja v okviru proračunskega uporabnika občinske uprave.  
   
Cilji podro čja prora čunske porabe 
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Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno 
ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za 
zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnega koli razvojnega napredka v 
občini. 
Cilji na področju zbiranja in ravnanja z odpadki: ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in v 
zbirnem centru, zmanjšanje in odprava črnih odlagališč, vključitev v regijske projekte izgradnje 
odlagališča preostanka reciklata. 
 
Cilji na področju ravnanja z odpadno vodo: nemoteno delovanje obstoječe fekalne kanalizacije 
in obnova kanala skozi trško naselje. 
 
 Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk      
Za področje varovanja okolja je namenjenih 146.930,00 EUR, od tega za zbiranje in ravnanje z 
odpadki 13.630,00 EUR in za ravnanje z odpadno vodo 132.360,00 EUR. V podprogramu 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki so načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih 
stroškov pri vključitvi v akcijo Očistimo Slovenijo v višini 500,00 EUR,  za odvoz odpadne 
salonitne kritine, sredstva v višini 7.000,00 EUR.  Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra 
v Lovrencu na Pohorju so namenjena sredstva najemnine, v višini 3.065,00 EUR, ki so 
zaračunana najemojemalcu zbirnega centra – Snagi d.o.o. V letu 2013 je bil izveden postopek 
izbora koncesionarja za zbiranje in odvoz odpadkov in potrjene nove cene ravnanja z odpadki. 
Občinski svet je sprejel sklep o  subvencioniranju cen storitev izbranemu koncesionarju za  
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in ravnanja z odpadki – za odvoz odpadkov iz 
zbirnega centra Lovrenc na Pohorju, zato so v proračunu za leto 2017  načrtovana sredstva 
subvencioniranja v višini 3.065,00 EUR. 
 
V okviru načrtovanih sredstev ravnanja z odpadno vodo  so  načrtovana  sredstva za 
subvencioniranje cen odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda. V letu 2013 je 
občinski svet potrdil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju in stroškovno ceno 
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja odpadnih voda in mesečne vrednosti 
omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja javna služba odvajanja odpadnih 
voda.  Datum začetka zaračunavanja po novem ceniku je bil 1. marec 2014 in glede na to, da 
pred tem gospodinjstva s plačevanjem tovrstnih storitev niso bila obremenjena, je občinski 
svet v letu 2014 sprejel sklep o 100 % subvencioniranju cen odvajanja odpadnih voda (fizičnim 
osebam in nepridobitnim organizacijam). Ponovno je bil v potrditev občinskemu svetu 
predložen Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letih 2015 in 2016; občinski 
svet je v obeh letih sprejel sklep o 100 % subvencioniranju cen odvajanja odpadnih voda 
fizičnim osebam in nepridobitnim organizacijam. V proračunu  za leto 2017 so načrtovana 
sredstva subvencioniranja navedenih cen, v višini 94.210,00 EUR. Sredstva za pokrivanje 
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razlike nastale pri količinah čiščenja odpadnih voda so načrtovana na podlagi sklenjene 
koncesijske pogodbe z izvajalcem javne službe čiščenja odpadnih voda, v višini 30.000,00 
EUR. 
 
Za tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije so načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR in 
za investicijsko vzdrževanje meteorne kanalizacije sredstva v višini 6.700,00 EUR. 
 
V okviru področja varovanja okolja in naravne dediščine so načrtovana sredstva za ukrepe 
varstva okolja in naravnih vrednot  - namenska poraba sredstev vplačane koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jo vplačajo v občinski proračun lovska društva 
organizirana na področju občine Lovrenc na Pohorju. Sredstva so načrtovana v višini 940,00 
EUR in se razdelijo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 6/2011). 
 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALN A DEJAVNOST 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V Občini Lovrenc 
na Pohorju se aktivnosti navedenega področja  delno izvajano pri proračunskem  uporabniku 
občinska uprava (prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, spodbujanje 
stanovanjske gradnje, upravljanje in razpolaganje z zemljišči) in delno v režijskem obratu 
(oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, upravljanje in vzdrževanje objektov 
za rekreacijo, javnih površin, upravljanje in razpolaganje z zemljišči). 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Na področju prostorskega načrtovanja je dolgoročni cilj priprava občinskega prostorskega 
načrta za doseganje skladnega in trajnostno naravnanega razvoja.  
Dolgoročni cilj na področju stanovanjske dejavnosti je ohranjati in izboljševati obstoječi 
stanovanjski fond. 
 
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, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Sredstva v višini 28.000,00 EUR so namenjena programu: prostorsko in podeželsko planiranje 
in administracija, in sicer za pripravo prostorskega načrta občine  v višini 22.000,00 EUR in za 
urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc sredstva v višini 6.000,00 EUR. 
 
Občinski prostorski načrt je temeljni akt na področju prostora v občini (prostorski razvoj, 
namenska raba, posegi v prostor) in ima strateški in izvedbeni del. Izvedbeni del ali pa 
občinski podrobni prostorski načrt sta podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Občina Lovrenc 
na Pohorju je v letu 2010 pričela s postopkom priprave občinskega prostorskega načrta, in 
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sicer je izbrala izvajalca za pripravo 1. faze OPN, v oktobru 2010 je bil sprejet sklep o začetku 
priprave OPN, ki je bil objavljen v MUV, dne 21. 10. 2010. Izbrani izvajalec je del nalog izvedel 
v letu 2010; ocenjeni rok za izdelavo OPN je 27 mesecev, zato je financiranje bilo predvideno 
v letih 2010, 2011 in 2012. Zaradi podaljšanja postopka je bilo del sredstev prenesenih v leto 
2013 in nadalje v leto 2014. Ker postopki v letih 2014, 2015 in 2016 niso bili zaključeni, so 
sredstva za financiranje navedenih nalog načrtovana v letu 2017. 
 
Sredstva v obsegu 84.200,00 EUR so načrtovana za program oskrbe s pitno vodo. V letu 2016 
je občinski svet potrdil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabno javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju, in potrdil stroškovno ceno 
izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo in mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne 
infrastrukture po kateri se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo. Datum začetka uporabe 
navedenega cenika je bil 1. maj 2016. Zaradi sklepa občinskega sveta o delnem 
subvencioniranju potrjenih cen dobave vode in mesečne vrednosti omrežnine so načrtovana 
sredstva subvencij tudi za prihodnje proračunsko leto (Sklep o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016, objavljen v UGSO št. 19/2016, s pričetkom uporabe 1. 
5. 2016). Sklep o subvencioniranju cene izvajanja storitev dobave pitne vode in pripadajoče 
omrežnine za prihodnje leto bo občinskemu svetu predložen v potrditev pred začetkom 
prihodnjega leta.  
 
 Sredstva v obsegu 25.737,00 EUR so načrtovana za program spodbujanja stanovanjske 
gradnje, in sicer za tekoče odhodke (redno vzdrževanje stanovanj, stroške upravljanja, 
zavarovalne premije …) v skupnem obsegu 12.787,00 EUR, del sredstev, v višini 12.950,00 
EUR,  za  investicijsko vzdrževanje stanovanj.    
 
Za program upravljanja in razpolaganja z zemljišči je načrtovanih 46.000,00 EUR, in sicer za 
nakupe zemljišč. 
 
 
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Opis podro čja prora čunske 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. Program primarnega zdravstva vključuje sredstva za 
financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter 
sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Drugi programi na področju zdravstva 
vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo (nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne 
službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za 
nezavarovane osebe) in plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Zagotavljani izvajanje zakonskih obveznosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Zakon o lekarniški dejavnosti. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Na področju  zdravstvenega varstva so sredstva načrtovana za zdravstveno zavarovanje 
brezposelnih oseb v višini 35.900,00 EUR, za stroške mrliško ogledne službe  4.680,00 EUR; 
za sofinanciranje zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času 2.316,00 EUR,  in 
sofinanciranje investicije Javnega zdravstvenega zavoda Dr. A. Drolca Maribor, sredstva v 
višini 8.167,00 EUR (prenos sredstev iz leta 2016 zaradi načrtovane zapadlosti obveznosti v 
prihodnjem letu). 
 
 
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema  programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih 
skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne 
skupine). 
 
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične 
in premične kulturne dediščine, in sicer izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih 
spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov. 
 
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
ljubiteljsko kulturo (sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev), medije in avdiovizualno dejavnost, 
druge programe v kulturi (upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – kulturnih 
domov, spominskih sob, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 
kulturnih centrov)  ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 
 
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih 
organizacij (sofinanciranje programov društev veteranov, borcev ipd) verskim skupnostim, 
drugim posebnim skupinam, kot je sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju 
športa,  in sicer financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe 
in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne 
prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v društvih – interesna športna 
vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija, financiranje športa 
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, 
gradnja in vzdrževanje športnih objektov;  in programov za mladino: dejavnost mladinskih 
centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (društvo prijateljev mladine, 
skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
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počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko 
dejavnost. 
  
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Dolgoročni cilj programa ohranjanja kulturne dediščine je prenova in vzdrževanje vseh 
pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova prezentacija v javnosti.  
 
Cilj programov v kulturi je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne 
ponudbe ter njene široke dostopnosti v občini. 
 
Cilj programov športa je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o športu. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Za ohranjanje kulturne dediščine je namenjenih 700,00 EUR,  za stroške električne energije in 
stroške čiščenja cerkve sv. Radegunde ter tekoče vzdrževanje drugih objektov.   
 
Programi v kulturi: 
Za knjižničarstvo  - Mariborska knjižnica, za zagotavljanje sredstev za plače zaposlenemu v 
Enoti v Lovrencu na Pohorju, za gradivo in knjige in za skupne naloge, so načrtovana sredstva 
v višini 53.595,00 EUR. Za nakup opreme za Enoto v Lovrencu na Pohorju so načrtovana 
sredstva v višini 950,00 EUR. 
 
Za ljubiteljske kulturne dejavnosti je namenjenih 20.075,00 EUR, od tega za sofinanciranje 
materialnih stroškov kulturnim društvom za izvajanje kulturnih programov 13.555,00 EUR in za 
sofinanciranje kulturnih programov Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 6.120,00 EUR ter 
za občasne akcije 400,00 EUR. 
 
Za materialne stroške in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma v Lovrencu na Pohorju je 
načrtovanih 21.348,00 EUR,  za nakup opreme Kulturnega doma Lovrenc na Pohorju je 
načrtovanih 2.000,00 EUR.  Za materialne stroške in tekoče vzdrževanje Prireditvenega centra 
je načrtovanih 12.285,00 EUR in za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme Prireditvenega 
centra 7.368,00 EUR. 
 
Programi podpore posebnim skupinam: 
Načrtovana so transferna sredstva zvezi borcev, društvu izgnancev, območnemu združenju 
slovenskih častnikov in združenju veteranov, v skupni višini 3.120,00 EUR ter transferna 
sredstva sofinanciranja programa Društva upokojencev Lovrenc na Pohorju, v višini 600,00 
EUR. 
 
Programi športa: 
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Za programe športa so planirani tekoči in investicijski transferi, v znesku 52.573,00 EUR, za 
sofinanciranje stroškov nastalih pri odvijanju redne dejavnosti športnih društev in sicer za 
sofinanciranje programov športa na podlagi točkovnega sistema, za izobraževanje kadrov, za 
najemnine dvoran, za športno opremo in za krajevne športne prireditve. V okviru sredstev 
namenjenim športu, so načrtovana sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in tekočega 
vzdrževanja Prireditvenega centra, v višini 11.563,00 EUR, kjer imajo športna društva na 
razpolago prostore za vadbo. V letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 8.037,00 EUR za 
plačilo obveznosti iz naslova prenove in preureditve dodatnih prostorov za fitnes in sredstva v 
višini  26.992,00 EUR za nakup opreme fitnesa v Prireditvenem centru (načrtovano 
sofinanciranje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji) in načrtovan 
je nakup plezalne stene, v znesku 21.350,00 EUR (načrtovano sofinanciranje projekta preko 
LAS Drava). 
  
19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje 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. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Cilj na področju predšolske vzgoje je kvalitetno izvajanje nalog  in zagotovitev prostorskih 
pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi; zagotoviti 
vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Občini Lovrenc na Pohorju možnost, da 
svojega otroka vključi v vrtec. 
 
Cilj na področju osnovnošolskega izobraževanja je 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 (sofinanciranje šolske prehrane in 
nadstandardni pedagoški programi), programov za otroke in mladino, ki omogočajo 
vključevanje otrok in mladine v najrazličnejše oblike prostočasnih, dodatnih izobraževalnih in 
drugih dejavnosti v šoli in izven nje, ter programov za preprečevanje zasvojenosti mladih. 
 
Cilj delovanja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, za katerega se načrtujejo 
sredstva sofinanciranja, je svetovanje in izobraževanje v smislu preventive pred različnimi 
negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine. 
 
Cilj programa pomoči šolajočim je zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, zagotoviti 
subvencioniranje šole v naravi in plavalnega tečaja, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane.   
 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni 
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o 
izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.   
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
 
Za področje izobraževanja je načrtovanih 610.528,00 EUR. 
 
Za potrebe dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok so načrtovana sredstva v višini 
364.000,00 EUR. Kot transferi vrtcu v Lovrencu na Pohorju so načrtovana sredstva v višini 
326.600,00 EUR, za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za 
stroške nadstandardne zaposlitve (spremstvo) in za dodatno strokovno pomoč. Za pokrivanje 
razlike v ceni programa in plačili staršev domicilnim vrtcem, so načrtovani transferni odhodki v 
višini 37.400,00 EUR. 
  
Za primarno in sekundarno izobraževanje je načrtovanih 170.732,00 EUR, od tega za osnovno 
šolstvo 131.952,00 EUR.  
 
 Za sofinanciranje redne dejavnosti (materialne stroške in redno vzdrževanje OŠ)  so 
načrtovana sredstva v višini 33.744,00 EUR. Del sredstev, v višini 26.450,00 EUR je namenjen 
Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju za  pokrivanje plač ter drugih osebnih prejemkov učiteljev 
nadstandardnih programov. Del sredstev je namenjen za sofinanciranje materialnih stroškov 
izvajalcem glasbenega izobraževanja osnovnošolskih otrok (Konservatorij za  glasbo in balet, 
Maribor, ki nastajajo v zvezi z delovanjem dislociranega oddelka v Lovrencu). Del sredstev 
osnovnošolskega izobraževanja je namenjen sofinanciranju  Zveze prijateljev mladine, za 
organizacijske stroške izvedbe bralne značke na Osnovni šoli Lovrenc; delno se sofinancirajo 
tudi materialni stroški in plače zaposlenih na Svetovalnem centru, Maribor, del sredstev je 
namenjen sofinanciranju projekta »otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo«, ki ga izvaja 
Radio štajerski tednik, Ptuj. 
 
Za investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, sanacijo kuhinje  in nakup 
opreme v letu 2017 so načrtovana sredstva v višini 34.100,00 EUR. 
 
V letu 2015 je bila načrtovana odprava napak na objektu večnamenske športne dvorane, za 
kar je načrtovana unovčitev bančne garancije, prejete od izvajalca gradbenih del VŠD za 
odpravo napak v garancijskem času, v višini 156.658,00 EUR; ker načrtovana izvedba ni bila v 
celoti realizirana v letu 2015 in 2016, se sredstva unovčene bančne garancije v višini 
60.548,00 EUR namensko prenesejo v leto 2017. 
 
 
V okviru programov pomoči šolajočim so načrtovana sredstva za prevoze učencev v Osnovno 
šolo Lovrenc na Pohorju in za prevoze učencev vključenih v osnovnošolsko izobraževanje s 
prilagojenim programom, v višini 61.484,00 EUR; za razvojne programe šole v naravi in 
plavalnega tečaja so načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR; za subvencioniranje šolske 
prehrane in šolske pomoči pa 3.752,00 EUR. V okviru programov pomoči šolajočim so 
načrtovana sredstva za štipendiranje dijakov in študentov, v znesku 7.560,00 EUR.  
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20 - SOCIALNO VARSTVO 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe 
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, ostarelih, socialno 
šibkih slojev prebivalstva, oseb s posebnimi potrebami in zasvojenih  oseb. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države. 
Cilj je preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in družin, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.  
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Za navedeno področje so načrtovana sredstva v višini 278.087,00 EUR, in sicer za naslednje 
programe: zavodsko varstvo – regresiranje oskrbe v domovih, za izplačila družinskemu 
pomočniku, dejavnosti izvajanja pomoči na domu –Zavod Hriberšek Danica, za socialno 
varstvo materialno ogroženih (subvencioniranje najemnin, izredne socialne pomoči, prehrana 
dojenčkov pogrebni stroški), obdarovanje novorojenčkov.  
 
Za socialno varstvo drugih ranljivih skupin je namenjenih 12.656,00 EUR,  in sicer  za 
sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev in organizacij, za sofinanciranje varne hiše, 
materinskega doma, za sofinanciranje varuhinje bolnikovih pravic, sofinanciranje kriznega 
centra za ženske  in otroke – žrtve nasilja, sofinanciranje svetovalnice za žrtve nasilja, 
večgeneracijskega dnevnega centra Štajerska ter preventivnega programa CSD in za 
sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine – LAS. 
 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 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. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Načrtovana so sredstva za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri javnih skladih 
(Stanovanjskem skladu RS, EKO skladu in pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja, Ribnica) v višini 3.950,00 EUR in pri poslovnih bankah (NKBM – prevzet od Poštne 
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banke Slovenije), v višini 4.500,00 EUR.  Načrtovana so tudi sredstva za odplačilo obresti od 
kratkoročnih – likvidnostnih kreditov, v višini 1.500,00 EUR. 
V računu financiranja občinske uprave so načrtovana sredstva za odplačilo glavnic kreditov v 
višini 136.081,00 EUR, in sicer za odplačilo stanovanjskega kredita, najetega pri 
Stanovanjskem skladu RS, za odplačilo glavnice kreditov najetih pri Poštni banki Slovenije 
(sedaj NKBM) in za odplačilo glavnice kredita najetega pri Javnem skladu RS za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja, Ribnica.  
 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Opis podro čja prora čunske porabe 
Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile 
in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Načrtovana so sredstva tekoče proračunske rezerve, v višini 15.000,00 EUR za pokrivanje 
nepredvidenih ali prenizko načrtovanih odhodkov v času izvrševanja proračuna in 30.000,00 
EUR za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.  
 
 
5.2.5.   0005 - REŽIJSKI OBRAT 
 
Režijski obrat je bil ustanovljen v letu 2003 s sprejemom  Odloka o ustanovitvi režijskega 
obrata, dne 8. 5. 2003 (MUV št.: 9/2003).   
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Področje zajema sredstva za delovanje režijskega obrata (plače zaposlenih v režijskem obratu 
in  sredstva za materialne stroške). 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Nemoteno delovanje režijskega obrata. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju. 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
Načrtovana so sredstva za delovanje režijskega obrata, to so sredstva za plače, za materialne 
stroške in sredstva za delno pokrivanje obratovalnih stroškov Prireditvenega centra – v deležu, 
ki odpade na prostore režijskega obrata. Za navedene namene je načrtovanih 58.886,00 EUR 
sredstev. 
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Del področja varovanja okolja se izvaja v režijskem obratu, in sicer ravnanje z  odpadno vodo, 
oziroma izvajanje lokalne gospodarske javne službe odvajanje komunalnih odpadnih voda. 
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema komunalnih odpadnih 
voda, razširitev kanalizacijskega sistema in oblikovanje cene zbiranja in odvajanja odpadnih 
voda.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave. 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
 
V okviru dejavnosti ravnanja z odpadno vodo je načrtovanih 26.948,00 EUR, in sicer za  
tekoče vzdrževanje  kanalizacijskega omrežja odpadnih voda (intervencije in druga 
vzdrževalna dela ter daljinsko vodenje črpališč) in za plačilo najema dela kanalizacijskega 
omrežja ter za izdelavo elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev OGJS odvajanja 
odpadnih voda. 
 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALN A DEJANOST 
 
Opis podro čja prora čunske porabe  
Del programov področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se 
izvaja v režijskem obratu, in sicer program oskrbe z vodo, program urejanja pokopališč in 
pogrebna dejavnost, progam upravljanja in vzdrževanja objektov za rekreacijo (zelenic, 
parkov, otroških igrišč) in program upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).  
 
Cilji podro čja prora čunske porabe 
Program oskrbe z vodo: optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo; zmanjšati vodne izgube v 
omrežju; izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Činžat, Ruta, Kumen, Rdeči breg; 
povezava lokalnega vodovodnega omrežja z vodovodnim omrežjem mariborskega vodovoda 
in možnost koriščenja vodnih virov iz mariborskega vodovodnega omrežja, zagotavljanje 
dobave pitne vode v naseljih Rute in Činžata iz lokalnega vodovodnega omrežja. 
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Program urejanja pokopališč in pogrebna dejavnost: ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki 
so v sklopu pokopališč v javni uporabi, tekoče vzdrževanje mrliških vežic in obnova kapele na 
pokopališču v Lovrencu na Pohorju. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o stavbnih zemljiščih 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunskih postavk   
 
V okviru navedenega področja so načrtovana sredstva za več dejavnosti, in sicer: 
 
- 16039001 - Oskrba z vodo : za obratovalne stroške in redno vzdrževanje vodovoda so 

načrtovana sredstva v višini 44.800,00 EUR.  Za investicije v širitev vodovodnega omrežja 
–izgradnjo sekundarnega cevovoda za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu so 
načrtovana sredstva v višini 147.632,00 EUR in za investicijsko vzdrževanje vodovoda 
20.000,00 EUR. 

 
- 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost : načrtovana sredstva v višini 

13.650,00 EUR, in sicer  za materialne stroške in tekoče  ter investicijsko vzdrževanje 
mrliških vežic in pokopališč. 

  
- 16039003 Objekti za rekreacijo : načrtovana so sredstva za urejanje javnih površin, 

zelenic, v višini 4.450,00 EUR in za nakup opreme in tekoče vzdrževanje opreme za 
urejanje javnih površin, sredstva v višini 4.000,00 EUR. 

 
- 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č: za stroške geodetskih postopkov, notarjev in 

drugih stroškov povezanih z občinskim premoženjem, so načrtovana sredstva v višini 
6.900,00 EUR.  

 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
V računu financiranja režijskega obrata so načrtovana sredstva za odplačilo glavnic kreditov 
najetih pri EKO skladu (za izgradnjo kanalizacijskega sistema), v višini 39.300,00 EUR. Z 
odplačilom glavnic navedenih kreditov so v celoti namensko porabljena sredstva zbrane 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.  
 
5.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
V načrtu razvojnih programov se odraža razvojna politika občine na področju investicijskih 
izdatkov občine in državnih pomoči. 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, s prikazanimi viri financiranja za izvedbo programov in projektov. 
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Na podlagi določil 21. člena zakona o financiranju občin, pripadajo občinam sredstva za 
sofinanciranje investicij, za kar so občine v preteklih letih prejele izračune v času priprave 
predlogov proračunov; za leto 2016 izračuna občine še niso prejele; na osnovi podatkov o 
pogajanjih med vlado RS in združenji občin, je pričakovati, da bodo za leto 2016 občinam 
zagotovljena sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin, kar za Občino Lovrenc na 
Pohorju znaša 105.252,00 EUR.  
 
V letu 2014 se je zaključilo sedem letno programsko obdobje (2007-2013) za sofinanciranje 
operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
Občine izračunov o pripadajočih kvotah za naslednje sedem letno programsko obdobje (2014 - 
2021) niso prejele, zato so v načrtu razvojnih programov  prikazane ocenjene vrednosti 
sredstev sofinanciranja. 
 
Na podlagi prejetih izračunov bomo načrt razvojnih programov ustrezno dopolnjevali.     
   
 
0001 OBČINSKI SVET 
 
04039001 Druge skupne administrativne službe 
 
 
OB167-14-0006 STROŠKI SNEMANJA SEJ – NAKUP OPREME 
Namen in cilji 
Načrtovan je nakup podstavkov za mikrofone in stojala za kamero. Snemanje sej je 
predvideno v statutu občine. Občina je po Zakonu o lokalni samoupravi dolžna arhivirati 
posnetke sej. 
 
OB167-15-0009 OGLASNI PANOJI 
Namen in cilji 
Plan menjave oglasnih desk. Vsako leto planiramo menjavo treh oglasnih mest. 
  
 
0004 OBČINSKA UPRAVA 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 
 
 
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 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. 
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Namen projekta je izgradnja prizidka k obstoječi zdravstveni postaji, ureditev zdravstvenih 
prostorov v pritličju ter ločitev stanovanjskega in poslovnega dela zdravstvene postaje. 
Istočasno se legalizira parkirišče ob objektu. 
 
 Cilj projekta je preselitev zdravstvene ordinacije v pritličje, s čimer bo omogočen lažji dostop 
pacientom. 
 
OB167-15-0012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA PROSTORA ČINŽAT 
Namen in cilji 
V letu 2018 planiramo menjavo vrat in okna. 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,  potrebnim za delovanje ob činske 
uprave  
 
OB167-09-0003 NAKUP PISATNIŠKEGA POHIŠTVA 
Namen in cilji 
Minimalna sredstva so načrtovana za nakup dodatnih regalov in omar za arhiv. 
 
OB167-09-0004 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 
Namen in cilji 
Minimalna sredstva so namenjena za menjavo obstoječe pisarniške opreme  (pisarniški stoli, 
omare ipd). 
 
OB167-09-0005 NAKUP RAČUNALNIKOV 
Namen in cilji 
Zaradi nemotenega delovanja občinske uprave je potrebno skrbeti za redno menjavo in 
nadgradnjo računalnikov. Brezhibno delovanje računalnikov je eden izmed pogojev za 
učinkovito občinsko upravo (v NRP se sredstva iz leta v leto znižujejo). Skušamo zadržati 
ciklus menjav na pet let.  
 
 
OB167-09-0006 NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEV ANJE 
Namen in cilji 
Prav tako kot računalniki, so tudi tiskalniki neobhodno potrebni za nemoteno delovanje 
občinske uprave. Amortizacijska doba tiskalnikov je 4 leta, zato za vsako leto načrtujemo 
menjavo vsaj dveh tiskalnikov. 
 
 
OB167-09-0008 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 
Namen in cilji 
Sredstva se uporabljajo za nakup druge opreme. 
 
OB167-09-0009 NAKUP LICENČNE 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 
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programske opreme na področju računovodstva. V letu 2017 so načrtovana sredstva za 
posodobitev/nadgradnjo računovodskih programov, v znesku 6.300,00 EUR. 
 
OB167-15-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNE ST AVBE SPODNJI TRG 8 
Namen in cilji 
Za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov na Spodnjem trgu 8 so načrtovana sredstva:  
za popravilo vhodnih vrat in za beljenje. 
 
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. 
 
OB167-09-0012 OSEBNA OPREMA GASILCEV 
 Namen in cilji 
V letu 2017 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, zagotavljanje čim boljših pogojev za 
njihovo prostovoljno delo.  
 
OB167-14-0011 NAKUP GASILSKEGA VOZILA  
Namen in cilji 
V letu 2017 in 2018 načrtujemo sofinanciranje nabave gasilske cisterne za gozdne požare. 
Vozilo je opremljeno tako, da oprema omogoča učinkovito reševanje ob vseh naravnih in 
drugih nesrečah. Ukrep je v skladu s smernicami Ministrstva za obrambo, ki določajo delež 
sofinanciranja lokalnih skupnosti glede na kategorizacijo osrednje gasilske enote v lokalni 
skupnosti. Namen nabave vozila je učinkovito ukrepanje v primeru naravne oziroma druge  
nesreče. Cilj nabave vozila je zagotavljanje čim boljših pogojev za njihovo prostovoljno delo in 
še bolj učinkovito delo.  
 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
OB167-11-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CES T- PO PROGRAMU 
ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
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Namen in cilji 
Planirana sredstva črpamo iz dela sredstev plačanega letnega nadomestila od doseženih 
prihodkov prodanega lesa iz državnih gozdov Družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.  Dela 
bodo izvedena skladno s programom ZGS na področju urejanja gozdnih cest ter varstva 
gozdov. 
Cilj projekta je boljše stanje GC, po katerih se odvija težki promet. 
 
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. 
 
OB167-09-0035 UREDITEV PLOČNIKOV TER CESTNE RAZSVETLJAVE OB DRŽAVNI 
CESTI V TRŠKEM JEDRU 
Namen in cilji 
V postopku je usklajevanje sporazuma za ureditev ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek od 
km 3+795 do km 5+979. Po tem sporazumu med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino 
Lovrenc na Pohorju bo rekonstrukcija ceste vključevala tudi ureditev pločnikov, cestne 
razsvetljave ,2 parov avtobusnih postajališč, sočasno pa bomo v telesu ceste izvajali dela 
izgradnje novega cevovoda za vodo ter fekalno kanalizacijo. Ker sporazum še ni podpisan, še 
ni izdelana investicijska dokumentacija za ta projekt, ki bo kot novi projekt uvrščen tudi v 
občinski NRP. 
Da v sedaj aktualnem NRP ohranjamo maso sredstev, potrebnih za realizacijo navedenih del 
po sporazumu, ohranjamo ta projekt, ki bo z uvrstitvijo novega projekta, zaprt. 
 
 
OB167-11-0007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI -IZVEN NASELJA 
Namen in cilji 
V letu 2017 sicer ne načrtujemo IV,v 2018  načrtujemo IV dela na JP Logi-Cebe, ki bodo po 
vsebini prioritetno izvedena za stabilizacijo cest, v ostalih letih še na drugih JP. 
Cilj  projekta je izvedba tistih IV del, ki zagotavljajo nadaljnjo nemoteno in varno uporabo JP 
izven naselja. 
 
 
OB167-11-0008 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CESTNE INFR ASTRUKTURE (OVIRE ZA 
UMIRJANJE PROMETA, PLO ČNIKI, OGRAJE, MOSTOVI) V NASELJU 
Namen in cilji 
 
V 2017 načrtujemo sanacijo mostu čez Radoljno (pri Goričan) naslednja leta pa IV dela na 
mostovih na Vozniški poti ter Delavski poti I. 
Cilj  projekta je izvedba tistih investicijskih del, ki zagotavljajo varnost udeležencev v prometu. 
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OB167-11-0016 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU- ČEBELARSKA POT 133 M 
Namen in cilji 
Občinska cesta Čebelarska pot  je še ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še vedno 
makadamsko. V ulici je že zgrajena fekalna ter meteorna kanalizacija, v večjem delu so 
stavbna zemljišča v ulici že pozidana. Sočasno bo v celotni ulici urejena cestna razsvetljava. 
Cilj  projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 133 m ter izboljšanje varnosti 
udeležencev v prometu. 
 
OB167-11-0018 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA-JP ČINŽAT-ZG. RUTA- 
PUŠNIK, 2. FAZA 
Namen in cilji 
Občinska cesta je edina dostopna pot do Zgornje Rute, nanjo se navezujeta tudi dve gozdni 
cesti (v 1. fazi) ter nekategorizirane ceste. Po izvedbi del, ki so vezana na izgradnjo novega 
vodovodnega omrežja, načrtujemo rekonstrukcijska dela, ki bodo zajemala 
ureditev/asfaltiranje vozišča ter ureditev objektov odvodnjavanja. 2. faza v naravi predstavlja 
odsek od domačije Korman do domačije Matec oz. do začetka asfaltnega dela ceste pri tej 
domačiji. 
Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste v dolžini cca 700 m 
ter s tem izboljšati cestno povezavo tega predela občine do državnega cestnega omrežja in 
posledično do občinskega središča. Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi 
varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja se bodo znižali, dana pa bo tudi večja 
možnost in boljši pogoji za razvoj turističnih dejavnosti na tem območju, kakor tudi za druge 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah.  
 
 
OB167-12-0007 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA-SLEPNICA-SADONIK,  
1. FAZA 
Namen in cilji 
Občinska cesta je makadamska in zaradi njenega poteka (v prvem delu strmina) predstavlja 
redno vzdrževanje vsako leto precejšen strošek. V 1. fazi načrtujemo asfaltiranje najbolj 
perečega odseka, s čimer bo zagotovljeno boljše odvodnjavanje ceste ter večja varnost 
udeležencev v prometu. 
Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste v dolžini cca 500 m 
ter s tem izboljšati cestno povezavo tega predela občine do občinskega središča. Z izvedbo 
rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja 
se bodo znižali. 
 
OB167-12-0009 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA-GOMILA 
Namen in cilji 
Občinska cesta je makadamska. Načrtujemo asfaltiranje ceste, s čimer bo zagotovljeno boljše 
odvodnjavanje ceste ter večja varnost udeležencev v prometu. 
Cilj  projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste v dolžini cca 307 m 
ter s tem izboljšati cestno povezavo tega predela občine do občinskega središča. Z izvedbo 
rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja 
se bodo znižali. 
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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 z javno razsvetljavo ter pločniki. V letu 2016 je v izdelavi PZI dokumentacija, izvedba 
del je načrtovana v letu 2019. 
Cil j  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… 
 
OB167-13-0007 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE ČINŽAT – FIŠER ŽAGA, PO FAZAH 

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.  
 
 
OB167-13-0008 REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI IZVEN NASEL JA- JP SLEPNICA – 
HOJNIK KAPELA, 3. FAZA 
Namen in cilji 
V tem delu (od Ropiča do Hožiča) je cesta makadamska, redno vzdrževanje vsako leto 
predstavlja precejšen strošek. Z rekonstrukcijo bo zagotovljeno boljše odvodnjavanje ceste ter 
večja varnost udeležencev v prometu. 
Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste ter s tem izboljšati 
cestno povezavo tega predela občine do občinskega središča. Z izvedbo rekonstrukcijskih del 
se bo povečala tudi varnost udeležencev v prometu, stroški vzdrževanja se bodo znižali, dana 
pa bo tudi večja možnost in boljši pogoji za razvoj turističnih dejavnosti na tem območju, kakor 
tudi za druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
 
OB167-13-0009 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. 
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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.. 
 
OB167-14-0001 REKONSTRUKCIJA LC SLEPNICA –HOJNIK KA PELA 1. FAZA –
ODPRAVA NAPAK 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini cca 1200 m je sicer asfaltirana, vendar je zgornji ustroj ceste načet že 
do te mere, da je zaradi varnosti prometa na njej potrebno pristopiti k rekonstrukciji ceste. Na 
cesti je promet omejen na 4 t , kar pomeni, da po njej ni možno  odvijanje težjega prometa 
(prevoz komunalnih vozil, izvoz lesa).  
Cilj projekta je kvalitetno urediti cestišče ter dodatno izboljšati stanje ter prometno varnost na 
cesti, ki sicer predstavlja povezavo naselij Rdeči breg, Recenjak ter Lovrenc na Pohorju. 
 
 
OB167-14-0007 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA V SEPTEMBRU 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 je občina prejela 
sofinanciranje iz sredstev rezerv RS. Sanacija plazu je že izvedena. V letu 2017 je načrtovano 
plačilo še neporavnanih obveznosti. 
Cilj projekta je izvedba sanacijskih del ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 
 
 
OB167-15-0010 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU – CVETLI ČNA UL.,193M 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 193 m je še ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še vedno 
makadamsko. V ulici je že zgrajena fekalna kanalizacija, v večjem delu so stavbna zemljišča v 
ulici že pozidana. Izvedena bo tudi cestna razsvetljava. 
Cilj  projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 193 m ter izboljšanje varnosti 
udeležencev v prometu. 
 
OB167-15-0011 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CESTNE INFR ASTRUKTURE (MOSTOV) 
IZVEN NASELJA 
Namen in cilji 
Načrtujemo sanacijo mostu v Puščavi (pri cerkvi) ter mostu čez Slepnico na LC Slepnica-
Lovrenc, v naslednjih letih pa še mostu na JP Ruta (proti žel. postaji) ter mostu na JP Kores-
Sračnik.  
Cilj  projekta je izvedba tistih IV del, ki zagotavljajo varnost udeležencev v prometu. 
 
OB167-15-0013 REKONSTRUKCIJA JP V NASELJU - CESTA V STAJE II 
Namen in cilji 
Občinska cesta v dolžini 229 m je še ena zadnjih ulic, katerih vozišče je še vedno 
makadamsko. V ulici je že zgrajena fekalna kanalizacija, v večjem delu so stavbna zemljišča v 
ulici že pozidana. Sočasno bo v celotni ulici urejena cestna razsvetljava. 
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Cilj projekta je izvedba asfaltiranja cestišča v dolžini 229 m ter izboljšanje varnosti 
udeležencev v prometu. 
 
OB167-16-0001 REKONSTRUKCIJA LC CESTA NA KUMEN – 1.  DEL 
Namen in cilji 
Cesta je v tem delu sicer asfaltirana, vendar za prometne obremenitve obstoječega lokalnega 
prometa (osebni in tovorni) neprimerna. Cesta predstavlja dostop tudi do industrijske ter 
obrtne cone, kakor tudi dostop do stanovanjskih površin. Potrebno je obnoviti vozno površino 
ter urediti bankine ter odvodnjavanje meteornih vod. Na predmetnem odseku ni primerno 
urejena cestna razsvetljava.  
Cilj projekta je asfaltiranje ceste z izgradnjo objektov odvodnjavanja ceste ter cestne 
razsvetljave v dolžini cca 800 m ter s tem izboljšati cestno povezavo tega predela občine do 
državnega cestnega omrežja in posledično do občinskega središča. Z izvedbo 
rekonstrukcijskih del bo zagotovljen ustrezen dostop do proizvodnih objektov v obrtni coni, 
povečala se bo tudi varnost udeležencev v prometu (pločniki), stroški vzdrževanja se bodo 
znižali. 
 
 
OB167-16-0006 REKONSTRUKCIJA LC IZVEN NASELJA – LC ČINŽAT – FIŠER ŽAGA, PO 
FAZAH 
Namen in cilji 
Občinska cesta je dostopna pot do Klopnega vrha in dalje do Rogle. Nanjo se navezujejo 
druge občine ter gozdne ceste. Cesta je v delu že asfaltirana, vendar v takšnem stanju, da je 
rekonstrukcija potrebna tudi v tem delu. V območju, kjer je cesta makadamska, je zaradi neurij 
pogosto poškodovana do te mere, da je občasno neprevozna.. Po cesti poteka tudi težki 
promet (prevoz hlodovine), je pa eden osnovnih deležnikov pri razvoju turizma na tem delu 
občine. Rekonstrukcijo načrtujemo v več fazah, prva faza bo predstavljala rekonstrukcijo že 
asfaltiranega dela (v tem delu vključno s cestno razsvetljavo ter pločnikom) ter makadama do 
stacionaže km 1+200m. Celotna prva faza bo predmet PZI projekta, vendar bo tudi ta faza 
zaradi ocenjene višine stroškov s strani projektanta za izvedbo del razdeljena na več (pod)faz 
po naslednjih letih. 
Cilj : Z izvedbo rekonstrukcijskih del se bo povečala tudi varnost udeležencev v prometu, 
stroški vzdrževanja se bodo znižali, dana pa bo tudi večja možnost in boljši pogoji za razvoj 
turističnih dejavnosti na tem območju, kakor tudi za druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
OB167-13-0005 REKONSTRUKCIJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠ Č OB DRŽAVNI CESTI 
Namen in cilji 
Načrtovana je rekonstrukcija 4 parov avtobusnih postajališč (Vozniška pot, tovarna kos, 
Marles, Puščava), med katerimi je najbolj pereče postajališče v Puščavi. Dela se bodo izvajala 
fazno.  
Cilj projekta je izvedba rekonstrukcijskih del ter izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 
 

127



 
 

OB167-13-0010 OZNAČITEV ULIC, SPOMINSKIH OBELEŽIJ IN POMEMBNIH OBJEKTO V 
V OBČINI 
Namen in cilji  
Načrtovana je označitev ulic (fazno najprej v že urejenih ulicah). 
Cilj projekta je izvedba označitve ulic, kar pomeni tudi doprinos k večji urejenosti  kraja, in ne 
na zadnje k lažji orientaciji v kraju. 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
OB167-11-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSV ETLJAVE 
Namen in cilji  
Pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja razsvetljave sledimo določbi 7. odstavka 28. člena 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Tako bomo na lokalnih 
cestah, javnih poteh v letu 2018, 2019 in 2020 zamenjali stare svetilke in ali namestili nove, ki 
jih po omenjeni uredbi ne smemo več uporabljati (Gaj, Žagarska pot, Šolska ulica, Delavska 
pot, del naselja Kumen). Izvedba cestne razsvetljave se načrtuje sočasno z obnovo cest (Pod 
Bregom, Činžat – Fišer žaga, Cesta vstaje, Čebelarska pot in Cvetlična pot, Pot Šercerjeve 
brigade). 
 Namen te investicije je prihranek pri porabi električne energije. Cilj investicije je večja 
preglednost cestišča, večja varnost ljudi in premoženja.  
 

OB167-12-0010 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSV ETLJAVE OB 
REKONSTRUKCIJI REGIONALNE CESTE – MARIBORSKA CESTA 
 Namen in cilji 
Namen investicije je zagotoviti večjo varnost za ljudi in njihovo premoženje ter boljšo 
preglednost cestišča. Izgradnjo javne razsvetljave načrtujemo v letih 2019 in 2020, ob 
rekonstrukciji regionalne ceste. Cilj investicije je prihranek električne energije, preglednost 
cestišča, varnost ljudi. 
 
 
OB167-14-0016 INVESTICIJA V CESTNO RAZSVETLJAVO – O B LOKALNI CESTI 
LOVRENC NA POH. – LEHEN URAN 
Namen in cilji 
Namen investicije je zagotoviti večjo varnost za ljudi in njihovo premoženje ter boljšo 
preglednost cestišča. Izgradnjo cestne razsvetljave načrtujemo v letih 2018, 2019 in 2020 
sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja za zaselke hiš ob Slepnici. Cilj investicije je 
preglednost cestišča, varnost premoženja in ljudi. 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
OB167-13-0002 SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA PROGRAMOV TURIZMA V OBČINI 
Namen in cilji 
 
Leto 2018: 

• Table za označitev znamenitosti. 
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Table za označevanje znamenitosti pri označitvi ulic na OB167-13-0010 Označitev ulic (pri 
urejanju cestnega prometa) kot kažipoti. 
 
Leto 2019 do 2020: 

• Kolesarski park za otroke in mladino z namenom izgradnje motoričnih sposobnosti in 
kolesarskih spretnosti pri aktivni populaciji. 

S pomočjo kolesarskega društva bi želeli izgraditi manjši kolesarski park v občini Lovrenc na 
Pohorju (priložena slika je simbolična). Za ta projekt je potrebno zemljišče (nakup), izdelan 
projekt in finančna konstrukcija. Mislimo, da je kolesarski turizem vedno bolj v ospredju, je tudi 
ekološki turizem in vedno bolj zanimiv za različne populacije ljudi.  

 

 
OB167-16-0007 SREDSTVA ZA DELOVANJE TURISTI ČNO INFORMATIVNE PISARNE 
Namen in cilji 
Leto 2017: 

• Stol za ljudi s težavami s hrbtenico za Turistično informativno pisarno Občine Lovrenc 
na Pohorju (TIP). 

Zaposlen v TIP sedi na čisto navadnem, statičnem stolu. Zaradi težav s hrbtenico bi nabavili 
primernejši stol. 
 
 
 
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.  
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
OB167-09-0042 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE METEORNE KA NALIZACIJE 
Namen in cilji  
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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). 
 
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. 
 
 
 
16069002 Nakup zemljiš č 
 
OB167-11-0009 NAKUP ZEMLJIŠ Č 
Namen in cilji  
Sredstva so načrtovana v višini 46.000,00 EUR v letu 2017 in 43.000,00 EUR v letu 2018. 
Osnova za načrtovanje nakupov zemljišč je načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2017.  
 
 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 
OB167-09-0045 – SOFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJE KTOV JZZ A. DROLCA 
MARIBOR 
Namen in cilji 
Občina Lovrenc na Pohorju, kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, 
zagotavlja investicijski vložek za dozidavo objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino k ZD 
dr. Adolfa Drolc. Po razdelilniku občin soustanoviteljic zagotavljamo 1,76 % celotne vrednosti 
investicije. V letu 2017 so načrtovana sredstva, ki predstavljajo delež Občine Lovrenc na 
Pohorju in so bila potrjena že v proračunu za leto 2016. Nerealizirana sredstva v višini 
8.166,00 € se prenašajo v leto 2017 za izvedbo planirane investicije ( 5.760 €) in za investicijo 
skupnih specialističnih ambulantnih prostorov ( 2.406 €). 
 
 
18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 
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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, vzpostavitev post terminala, čitalec črtne kode). 
 
 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
OB167-09-0047  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNEGA  DOMA JOŽEFA 
PETRUNA LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
Sredstva, načrtovana v letu 2017 so namenjena vzpostavitvi internetne povezave za DU, RK in 
PD ter nadaljnji menjavi oken.  
 
 
OB167-09-0048 NAKUP OPREME ZA KULTURNI DOM JOŽEFA P ETRUNA LOVRENC NA 
POHORJU 
Namen in cilji 
 
Sredstva so namenjena za nakup najnujnejše opreme v kulturi, za sofinanciranje opreme 
društvom ter območni izpostavi JSKD ob prijavah na razpise. 
 
 
OB167-09-0049  NAKUP OPREME ZA PRIREDITVENI CENTER 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena nabavi opreme, ki jo potrebujemo za izvajanje dejavnosti 
Prireditvenega centra.  
 
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. 
 

 
 
OB167-15-0004 IZGRADNJA, UREDITEV PROSTOROV ZA MEDG ENERACIJSKO 
DRUŽENJE V KD J.PETRUN – VRIS V KATASTER STAVB, TAB LA ZA OZNAČITEV 
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. Ponudbe se pridobivajo, izdelava dokumentacije  je planirana v letu 2018. 
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18059001 Programi športa 
 
 
OB167-11-0017 – NAKUP ZEMLJIŠ Č ZA NOGOMETNO IGRIŠČE 
Namen in cilji  
Sredstva planirana za dokup zemljišča potrebnega ureditvi zunanjega travnatega igrišča ter 
atletske steze za potrebe lokalnih športnih društev. 
 
 
OB167-14-0009 PRENOVA IN PREUREDITEV DODATNIH PROST OROV ZA FITNES 
Namen in cilji  
Načrtovana so sredstva za zaključek investicije začete v letošnjem letu. V letu 2017 so 
načrtovana sredstva za nakup opreme fitnesa.  
Namen investicije je prenova in preureditev prostorov v katerih se nahaja fitnes in nakup nove 
opreme. Cilj investicije je povečati in prenoviti površino prostorov za fitnes v obsegu 170 m², 
nakup nove opreme (gumirani diski različne teže, nosilec uteži, ergometrično sobno kolo, 
fitnes vadbene klopi, ostalo), izboljšati pogoje za športne aktivnosti za vse generacije, 
medgeneracijsko druženje.  
 
 
OB167-14-0013 IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRIŠ ČA Z ATLETSKO STEZO 
Namen in cilji  
Izgradnja igrišča 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 – Regija Podravje. Vrednost projekta je zgolj ocenjena saj še ni pridobljene 
projektne dokumentacije in s tem natančnejšega projektantskega predračuna. 
 
OB167-16-0008 PLEZALNA STENA 
Namen in cilji  
Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo, dobavo in montažo visoke 3D plezalne stene 
s pripadajočo opremo v severnem kotu športne dvorane. Plezalna stena bo namenjena 
začetnikom in naprednejšim plezalcem. 
 
 
1902901 Vrtci 
 
OB167-15-0005 NAKUP OPREME ZA VRTEC V LOVRENCU NA P OHORJU 
Namen in cilji  
V letu 2017 se načrtuje nakup predvidene opreme po finančnem načrtu OŠ Lovrenc na 
Pohorju za leto 2017: fotoaparata ali prenosna računalnika. 
 
 
OB167-15-0006 NOVOGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA 6 ODDEL ČNEGA VRTCA V 
LOVRENCU NA POHORJU – VRIS ZGRADBE V KATASTER STAVB , POSTAVITEV TABLE 
ZA OZNAČITEV 
Namen in cilji 
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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. Ponudbe se že pridobivajo, izdelava dokumentacija je planirana v letu 2017. 
 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
 
OB167-09-0054  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠO LE LOVRENC NA 
POHORJU 
Namen in cilji 
Po finančnem načrtu OŠ Lovrenc na Pohorju za leto 2017 so načrtovana sredstva za ureditev 
ograje okoli šolskega igrišča, ureditve stojal za kolesa in klopi na igrišču ter ureditve poti med 
vrtcem in VŠD. 
 
OB167-09-0055 NAKUP OPREME ZA OSNOVNO ŠOLO LOVRENC NA POHORJU 
Namen in cilji 
V letu 2017 se načrtuje nakup predvidene opreme po finančnem načrtu OŠ Lovrenc na 
Pohorju za leto 2017: projektorja ali prenosna računalnika. 
 
 
OB167-14-0010 ODPRAVA NAPAK NA VE ČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI (IZ 
SREDSTEV BANČNE GARANCIJE) 
Namen in cilji 
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 za sanacijo nadaljnjih napak iz naslova bančne garancije. 
 
OB167-16-0009 SANACIJA ŠOLSKE KUHINJE 
Namen in cilji 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in za obnovo šolske kuhinje 
zaradi dotrajanosti elektro, strojnih in ogrevalnih instalacij ter obnovo tal. Planira se tudi 
nabava in montaža novega kotla za kuhanje, ki ga je potrebno nabaviti zaradi dotrajanosti 
starega.  
 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
 
OB167-16-0010  NAKUP PIANINA YAMAHA ZA GLASBENO ŠOL O  
Namen in cilji 
Sredstva so planirana za nakup Pianina Yamaha za potrebe glasbene šole. 
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0005 REŽIJSKI OBRAT 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
OB167-09-0062 INVESTICIJA V IZGRADNJO KANALIZACIJSK EGA OMREŽJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA KURJA VAS - SLEPNICA 
Namen in cilji  
Na območju Rdečega Brega je aglomeracija, za katero 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. 
 
OB167-14-0014 OBNOVA IN IZGRADNJA VODOVODA IN KANAL IZACIJE SKOZI TRŠKO 
NASELJE 
Namen in cilji 
V postopku je usklajevanje sporazuma za ureditev ceste R3-701/1270 Ruta-Lovrenc-Pesek od 
km 3+795 do km 5+979. Po tem sporazumu med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino 
Lovrenc na Pohorju bo rekonstrukcija ceste vključevala tudi ureditev pločnikov, cestne 
razsvetljave ,2 parov avtobusnih postajališč, sočasno pa bomo v telesu ceste izvajali dela 
izgradnje novega cevovoda za vodo ter fekalno kanalizacijo. Ker sporazum še ni podpisan, še 
ni izdelana investicijska dokumentacija za ta projekt, ki bo kot novi projekt uvrščen tudi v 
občinski NRP. 
Da v sedaj aktualnem NRP ohranjamo maso sredstev, potrebnih za realizacijo navedenih del 
po sporazumu, ohranjamo ta projekt, ki bo z uvrstitvijo novega projekta, zaprt. 
 
 
 
OB167-14-0015 FEKALNA KANALIZACIJA NA KUMEN (PRI FA KU) 
Namen in cilji 
Območje ne sodi med aglomeracije, ki jih je potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Ne glede 
na to pa zaradi bližine že zgrajenega omrežja načrtujemo opremiti z javno kanalizacijo tudi to 
območje. 
Cilj  investicije je zagotavljanje možnosti priključitve na javno kanalizacijo za cca 50 PE ter 
posledično zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in zmanjšati razlike količin odpadne 
komunalne vode na ČN (po koncesijski pogodbi) 
 
 
 
16039001 Oskrba z vodo 
 
OB167-09-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA 
Namen in cilji 
Cilj in namen investicij v vodooskrbo je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za vse 
prebivalce občine, zmanjšanje izgub v vodovodnem sistemu, izboljšanje bivalnih razmer. 
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na celotnem 
območju občine. V naslednjih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 so predvidene zamenjave 
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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. Z sanacijo zajetja Šlaus smo povečali dotok vode v zajetje, v 
naslednjih letih bo potrebno na določenih delih zamenjati cevi od zajetja Šlaus do vodohrana 
Bitner, ker so cevi stare in za povečan dotok neustrezne dimenzije.  
 
 
OB167-09-0065 NAKUP OPREME, DELOVNIH STROJEV ZA REŽ IJSKI OBRAT – 
DEJAVNOST VODOVODA 
Namen in cilji 
Namen in cilj investicije je z nakupom opreme, delovnih strojev, zagotoviti nemoteno 
opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Z izgradnjo cca 18 km novega cevovoda in 
izgradnjo petih novih objektov skozi operacijo Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja 
Smolnik, Fala, Ruta in Činžat ter Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na 
Pohorju, so se povečale tudi potrebe po nakupu opreme, (kosilnice, oprema za daljinsko 
opravljanje objektov, oprema za odkrivanje napak na vodovodnih omrežjih).  
 
 
OB167-11-0011 INVESTICIJE V ŠIRITEV VODOVODNEGA OMR EŽJA 
Namen in cilji 
V letih 2017, 2018, 2019 in 2020 načrtujemo izgradnjo vodovodnega omrežja za naselja Ruta  
Recenjak in Rdeči Breg kjer se gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo še ne izvaja. Iz 
proračuna bomo namenili tudi sredstva za sofinanciranje vodovoda za tiste naše občane, ki so 
od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje oddaljeni več kot 50 metrov (gre za II. fazo 
vodovoda). S tem sledimo določilom Uredbe o pitni vodi, namen in cilj investicij je varna in 
neoporečna oskrba s pitno vodo za vse prebivalce Občine Lovrenc na Pohorju. V letu 2017 
bomo izvedli gradnjo vodovoda in prečrpalne postaje za tri zaselke hiš na Rdečem Bregu, v 
naslednjih letih pa pridobili projektno in investicijsko dokumentacijo za širitev vodovodnega 
omrežja oddaljenim gospodinjstvom Recenjaka, Rdečega Brega in drugih delih naselij kjer se 
obvezna občinska gospodarska javna služba še ne izvaja. 
 
 
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 fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, izbran je izvajalec. Pričakuje se, da bo investicija v letu 2017 
zaključena. Cilj investicije je varna in neoporečna oskrba s pitno vodo. 
 
OB167-16-0011 IZGRADNJA VODOVODA NA ZGORNJO RUTO  
Namen in cilji 
Cilj in namen investicij v vodooskrbo je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za prebivalce 
Zgornje Rute, varna in neoporečna oskrba s pitno vodo, izboljšanje bivalnih razmer. Investicijo 
načrtujemo sočasno z Rekonstrukcijo JP izven naselja – JP Činžat – Zg. Ruta – Pušnik 2. 
faza. 
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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.  
 
 
OB167-09-0068 NABAVA OPREME ZA UREJANJE POKOPALIŠ Č 
Namen in cilji 
Z nabavo kosilnic in druge opreme bomo nemoteno opravljali gospodarsko javno službo. 
Namen in cilj investicije je urejen videz obeh pokopališč 
 
 
OB167-09-0069 OPREMA ZA MRLIŠKE VEŽICE 
Namen in cilji 
Namen je nakup in zamenjava dotrajane opreme v obeh mrliških vežicah. Cilj in namen je 
zagotoviti primerno opremljene prostore za slovo od pokojnih.   
 
 
OB167-09-0070 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VE ŽIC 
Namen in cilji 
V naslednjih letih bomo opravili nujno investicijsko vzdrževanje mrliških vežic. Namen in cilj 
investicije je ureditev primernih in dostojnih prostorov za slovo od pokojnih.   
 
 
OB167-10-0008 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KAPELE NA P OKOPALIŠČU V 
LOVRENCU NA POHORJU 
Namen in cilji 
V letu 2020 in naslednjih letih načrtujemo obnovo kapele na pokopališču v Lovrencu na 
Pohorju. S tem bomo preprečili nadaljnje propadanje kapelice, ki je v naši lasti in ohranili 
kulturno dediščino. 
 
 
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.  
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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 
SM: 411105, 411106, 411107, 411108, 411109, 411110 (Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo, Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode, Pomoč za naložbe za 
ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – de minimis, Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz 
odročnih krajev).  
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). 
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Urejanje 
kmetijskih zemljišč se nanaša na odstranitve skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, 
stroške strojnih storitev, stroške urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti (stroški strojnih 
storitev). Urejanje pašnikov se nanaša na stroške nakupa opreme za ograditev pašnikov in 
pregraditev pašnikov na pašne čredinke, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino. 
Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode se nanaša na stroške organizacije 
tekmovanj, sejmov ali razstav in udeležbe na njih ter na stroške publikacij, katerih cilj je 
ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih. 
 
Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih se 
nanaša na varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine. Upoštevajo se stroški 
naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje 
del) in investicijska dela. 
 
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis se nanaša na diverzifikacijo dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji; stroški 
nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske 
dejavnosti. 
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Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja se nanaša na stroške kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja 
in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov; na stroške prevoza in stroške vstopnin za strokovne oglede povezane z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, na stroške 
strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; na stroške udeležbe na sejmih, 
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. 
 
Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odročnih krajev se nanaša na 
financiranje stroškov prevoza mleka na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju – Pomoč za 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju. Pomoč krije dejavnosti 
poklicnega usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, vključno s tečaji usposabljanja, 
delavnicami in inštruiranjem ter predstavitvene dejavnosti in dejavnosti informiranja, lahko pa 
krije tudi ustrezne naložbene stroške. 
 
14 Gospodarstvo 
 
SM: 414016 Sofinanciranje programov spodbujanja mal ega gospodarstva v ob čini 
Planirana sredstva se nanašajo na »Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini 
Lovrenc na Pohorju«. 
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem povečevanja možnosti za ustanavljanje, rast 
in investiranje podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest; pospeševanja izkoriščanja 
podjetniških in inovacijskih potencialov; spodbujanje raznih oblik povezovanja med 
raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom; vzpostavljanja ugodnega 
podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini; pomoči 
podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 106(2) 
Pogodbe od delovanju Evropske unije. 
 
Ukrepi pomoči de minimis za podjetja po tem pravilniku so: 

1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, 
2. sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja, 
3. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, 
4. sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja, 
5. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, 
6. sofinanciranje zagona novih podjetij, 
7. sofinanciranje investicij pomembnih za razvoj občine. 

 
Predlog financiranja med leti 2018 in 2020 je sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest. 
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Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. Upravičeni stroški so 
stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij, stroški za 
svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov; stroški 
za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in / ali storitev; stroški za promocijo novih 
skupnih proizvodov in / ali storitev; stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih 
za pripravo in izvajanje skupnih programov; stroški vodenja skupnega programa povezovanja. 
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5.4. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017 IN 2018 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 

Zap. 

št. 

SKUPINA KADROV Skupno 

število 

zaposlenih 

31.12.2016 

Skupno 

število 

zaposlenih 

za 

nedoločen 

čas 

31.12.2017 

Skupno 

število 

zaposlenih 

za določen 

čas 

31.12.2017 

Skupno 

število 

zaposlenih 

31.12.2017 

Skupno 

število 

zaposlenih 

31.12.2018 

  1 2 3 4=2+3  

       
1. Funkcionarji 1  1 1 1 

       
 Uslužbenci      

1. IX. tarifni razred      
2. VIII. tarifni razred 1  1 1 1 

3. VII. tarifni razred 4 4   4 4 

4. VI. tarifni razred 2 2 1  3 3 

5. V. tarifni razred 3 3   3 3 

6. IV. tarifni razred      

7. III. tarifni razred      

8. II. tarifni razred 1 1   1 1 

9. I. tarifni razred       

 SKUPAJ 
uslužbenci 

11 10 2 12 12 

 VSE SKUPAJ 12 10  3 13 13 
 

Obrazložitev: 

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU - Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - 

ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) določa, da predstojnik poda predlog kadrovskega načrta ob 

pripravi proračuna. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane 

spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let. 

V občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju je na dan 31.12.2016 zaposlenih 10 delavcev za nedoločen 

čas, s polnim delovnim časom, 1 delavec pa je zaposlen za določen čas s polnim delovnim časom. Od 

skupaj 11 zaposlenih je: 

- 1 delovno mesto uradnika na položaju 

- 6 uradniških delovnih mest in 

- 4 strokovno tehnična uslužbenska delovna mesta. 

V letu 2016 smo opravili spremembo iz določenega v nedoločen čas in sicer na strokovno tehničnih 

uslužbenskih delovnih mestih »administrator V« in »komunalni delavec II«, v režijskem obratu. 

V letu 2016 smo opravili nadomestno zapolitev na delovnem mestu »višji svetovalec za družbene in 

društvene dejavnosti« zaradi daljšega bolniškega dopusta sodelavca, za čas odsotnosti. 

V letu 2017 se načrtuje upokojitev na dveh strokovno tehničnih uslužbenskih delovnih mestih in sicer 

»finančnik V« in »knjigovodja V« , ki ju bomo ustrezno zapolnili in nova zaposlitev na strokovno – 

tehničnem delovnem mestu »strokovni sodelavec VI« v režijskem obratu. Za ostala delovna mesta 

predvidevamo nespremenjeno stanje.  
 

Pripravil: Drago Mlakar, univ. dipl. prav. 
 

Lovrenc na Pohorju, december 2016       

                                                                                                                           Občina Lovrenc na Pohorju 
                                                                                                                                               Župan 
                                                                                                                                     Joško Manfreda 
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6. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S FINAN ČNIM IN STVARNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
6.1. PROGRAM PRIDOBIVANJA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA  V LETU 
2017  
V programu pridobivanja stvarnega premoženja je za leto 2017 načrtovan nakup zemljišč v 
vrednosti 46.000,00 EUR. 
 
6.2. PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA V LETU 2017 
 
6.2.1. Program prodaje finančnega premoženja: 
Finančno premoženje Občine Lovrenc na Pohorju predstavljajo delnice in deleži v javnih 
podjetjih. 
Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2017 ne načrtuje prodaje delnic oziroma deležev v javnih 
podjetjih. 
 
6.2.2. Povzetek programa prodaje stvarnega premoženja: 
V Programu prodaje občinskega stvarnega premoženja je za leto 2017 planirana prodaja 
stavbnih in kmetijskih zemljišč. 
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabijo samo za vzdrževanje ali 
nakup stvarnega premoženja občine. 
Vrednost prodaje stvarnega premoženja se izkazuje v Bilanci prihodkov in odhodkov 
proračuna občine, med kapitalskimi prihodki. 
V nadaljevanju so predstavljene posamezne vrste stvarnega premoženja namenjenega 
prodaji in predvideni prihodki iz naslova prodaje (povzeti iz  Programa razpolaganja z 
občinskim stvarnim premoženjem za leto 2017): 
 
Vrsta stvarnega premoženja                                                 _     Ocenjena vrednost v EUR 
1. Prihodki od prodaje stanovanj                                                                              0,00 
     
2. Prihodki od prodaje zemljiš č                                                                          6.955,00 

 
   
 SKUPAJ NAČRTOVANI PRIHODKI OD PRODAJE STVARNEGA 
PREMOŽENJA V LETU 2017 (1+2):                                                                     6.955,00 
 
Planirani kapitalski prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov,  za leto 2017, iz naslova prodaje 
stvarnega premoženja, znašajo  6.955,00 EUR. Od tega je načrtovana višina kapitalskih 
prihodkov od že sklenjenih pogodb v preteklih letih 3.955,00 EUR in načrtovana višina 
kapitalskih prihodkov od prodaj v letu 2017: 3.000,00 EUR.       
 
 
 
                                   
                                                                                                         ŽUPAN  
                                                                                      OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
                                                                                               Joško MANFREDA                                                                                                                            
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6.3. Letni na črt pridobivanja stvarnega (nepremi čnega in premi čnega) premoženja 
občine za leto 2017 
 
Na podlagi določil  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) je izdelan letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja, ki je  
potrebno za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih 
sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, 
potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njem so prikazane 
zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (investicijski odhodki – skupina 
42), ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov (investicijski transferi – skupina 43).  
 
Ta načrt je povezan z načrtom razvojnih programov in se sestavi za eno leto, medtem ko načrt 
razvojnih programov prikazuje sklope teh postavk še za prihodnja leta. Predlog tega 
dokumenta je sestavljen ločeno po:  
- zgradbah in prostorih,  
- prevoznih sredstvih, 
- informacijski opremi in storitvah,  
- drugi opremi, 
- zemljiščih in naravnem bogastvu in 
- drugih osnovnih sredstvih.  
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU

6.3.  LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ZA LETO 2017

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA
Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Nakup prevoz.sred. Nabava opreme Nab.drugih osnov.sred.

(Področje porabe) šifra naziv 4201 4202 4203

0004 OBČINSKA UPAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost ob činske uprave:
06039002 Razpolaganje in upravlj.s premož.

potrebnim za delovanje občunske uprave: 
406420 Nakup opreme:

Nakup pisarniškega pohištva 2.000
Nakup pisarniške opreme 2.000
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000
Nakup druge opreme in napeljav 4.000

13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa

413653 Označitev ulic v naselju Lovrenc na Pohorju 0
14 GOSPODARSTVO

14029001 Sopodbujanje malega gospodarstva
414016 Sofinanc.spodbujanja malega gospodarstva v občini 0

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma
414055 Sredstva za delovanje turistično informativne pisarne 400

18 KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

18039001 418124 Nakup opreme za MB knjiž., Enota Lovrenc na Poh. 950
18039005 Drugi programi v kulturi:

418301 Nakup opreme za Kulturni dom Lovrenc/P. 2.000
418330 Nakup opreme za Prireditveni center 900

1805 Šport in prosto časne aktivnosti
18059001 Programi športa

418706 Prenova in preureditev dodatnih prostorov za fitnes 26.992
418708 Plezalna stena 21.350,0

0005 REŽIJSKI OBRAT
16 PROSTORSKO PLANIR.IN STANOV.KOMUNAL.DEJAVN.

1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

516472 Nabava OSC kosilnic, ostale opreme 0
16039003 516611 Nakup opreme za urejanje javnih površin 2.000

SKUPAJ 0 40.242 23.350143



B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INFORMATIZACIJA (INFORMACIJSKA OPREMA IN STORITVE)

Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Nakup računalnikov 

(Področje porabe) in program.opreme

šifra naziv 4202,420703
0001 OBČINSKI SVET

04
SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

104406 Stroški snemanja sej 1.500

18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

118812 Oglasni panoji 2.800

0004 OBČINSKA UPRAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost ob činske uprave:
06039002 Razpolaganje in upralvjanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave:
406420 Nakup strojne računalniške opreme 3.500
406420 Nakup licenčne programske opreme 8.300

SKUPAJ: 16.100

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ - NAČRT NAJEMOV (ZAKUPOV)

Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka PLAN 
(Področje porabe) ZA LETO

šifra naziv 2017

0
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D. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Invest.vzdržev. in Nakupi zgradb Novogradnje, rekon- Nakupi Projektna dok.,

(Področje porabe) obnove in prostorov strukcije, adaptacije zemljišč invest.nadzor…

šifra naziv 4205 4200 4204 4206 4208

0004 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost ob činske uprave:
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

404249 Investicijsko vzdrževanje poslov.p.-ZD Lovrenc 0
404253 Invest.-Zdravstveni dom Lovrenc/P.,2.faza 1.000 0

06039002
Razpolaganje in upravlj.s premož.potrebnim za 
delovanje OU

406443 Investicijsko vzdrževanje poslov.stavbe Spodnji trg 8 3.500

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest:
411550 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 25.000

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKT.IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in ifrastruktura:
13029002 Invest.vzdržev.in gradnja občinskih cest:

413100 Investicijsko vzdržev.lokalnih cest-v naselju 0
413101 Investicijsko vzdržev.lokalnih cest-izven naselja 0
413050 Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen - 1. del 70.781
413111 Odprava posledic neurja sept.2014-plaz Jodlov klanec 6.907
413112 Odprava posl. neurja v septembru 2014-plaz LC Činžat-Fišer .ž. 0
413151 Invest.vzdržev.javnih poti izven naselja 0
413152 Rekon.obč.c.LC Slepnica-Hojnik kapela,1.faza 0
413157 Rekonstr. JP v naselju- JP Pod bregom 52.743
413162 Rekonstr. JP v naselju- Srparska pot 0
413163 Rekonstr. JP v naselju- Čebelarska pot 0
413165 Rekonstr.JP izven nasel.-Slepnica-Sadonik, 1.faza 0
413167 Rekonstr.JP izven nasel.-Gomila, JP862400 3.000
413168 Rekonstr. JP v naselju-Cesta vstaje I. faza 0
413170 Rekon.LC izven nasel.-LC Činžat Fišer žaga 1. faza 9.028
413172 Rekon.LC v naselju-Pot Šercerjeve brigade 0
413173 Rekon. JP izven naselja-do lovske koče 0
413174 Rekonstr.JP v naselju- Cvetlična ulica 0
413175 Rekonstr.JP v naselju- Cesta vstaje II. 0
413179 Rekon.LC izven nasel.-LC Činžat Fišer žaga 1. faza 191.972
413200 Invest.vzdržev.cestne infrastrukture v naselju 1.500145



Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Invest.vzdržev. in Nakupi zgradb Novogradnje, rekon- Nakupi Projektna dok.,

(Področje porabe) obnove in prostorov strukcije, adaptacije zemljišč invest.nadzor…

šifra naziv 4205 4200 4204 4206 4208

413201 Invest.vzdrž.cest.infrastrukt.izven naselja 0
13029003 Urejanje cestnega prometa:

413742 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč ob držav.cesti 0

13029004 Cestna razsvetljava:
413850 Invest.vzdržev.javne razsvetljave 5.000

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
415108 Investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Lovrenc/P. 3.065

15029002 Ravnanje z odpadno vodo:
415510 Invest.vzdrževanje meteorne kanalizacije 6.700

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje:
416600 Invest.vzdrževanje stanovanj 12.950

16069002 Nakup zemljišč
416010 Nakup zemljišč 46.000

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 Ohranjanje kulturne dediš čine:

18029001 Nepremična kulturna dediščina:
418052 Obnova cerkve svete Radegunde 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo:
418120 Invest.vzdržev.prostorov Enote MB knjiž.v Lovrencu na P. 0

18039005 Drugi programi v kulturi:
418303 Invest.vzdržev.Kulturnega doma Lovrenc/P. 10.000

418308
Izgr.ured. Prost.za medgen.druž.KD J.Petrun-tabla za 
označ., vris prizidka v kataster stavb 0

418331 Invest.vzdržev.Prireditvenega centra 6.468
418706 Širitev fitnesa v Prireditvenem centru 8.037

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19029001 Vrtci:

419167
Invest.-dograditev vrtca pri OŠ Lov.na P.-vris stavbe v 
kataster stavb, tabla za označitev 1.700

19039001 Osnovno šolstvo:
419317 Odprava napak na VŠD 60.548
419318 Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na P. 30.000
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Neposredni proračunski uporabnik Proračunska postavka Invest.vzdržev. in Nakupi zgradb Novogradnje, rekon- Nakupi Projektna dok.,

(Področje porabe) obnove in prostorov strukcije, adaptacije zemljišč invest.nadzor…

šifra naziv 4205 4200 4204 4206 4208

0005 REŽIJSKI OBRAT
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo:

515411 Inv.vzdrž.kanal.omr.sanitar.odpad.voda 0
515316 Študija o izvedlj.povezave kanaliz.nasel.Lov.z izgr.Slepn. 0
515412 Inv.v izgrad.fekalnega kanala po trgu ob rekon.Rceste 0

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo:
516270 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 20.000 0 0
516280 Investicije v širitev vodovodnega omrežja 0 0
516281 Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus 0
516282 Sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu 147.632

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost:
516474 Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic 1.000
516471 Investicijsko vzdrževanje pokopališč 0

SKUPAJ INVESTICIJE IN INVEST.VZDRŽEV.: 162.638 0 515.893 46.000 0
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7. NAČRT ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH JAMSTEV V LETU 2017 
 
 
 
V  zadolževanje občine spadajo najetja kreditov, izdaje vrednostnih papirjev in izdaje jamstev za 
obveznosti drugih pravnih oseb.   
 

OCENA ZADOLŽITVE V KOLEDARSKEM LETU 2017  
________________________________________________________________________________ 
 Vrsta dolga                                                                                     Ocenjen znesek zadolžitve v  EUR  
_________________________________________________________________________________ 
                                                   
1. ZADOLŽEVANJE 
 

- kratkoročno zadolževanje (najem  kreditov)                                                                  - 
 
- dolgoročno zadolževanje (najem  kreditov)                                                            106.172,00  
  (na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 
  v višini 3 % primerne porabe občine, v obliki odobritve dodatnega zadolževanja 
 občin v proračunu države) 
  

2. IZDAJA JAMSTEV 
 

- kratkoročna jamstva (poroštvo, garancije, supergarancije)                                            - 
 
- dolgoročna jamstva (poroštvo, garancije, supergarancije)                                             - 
 
_______________________________________________________________________________ 
  
SKUPAJ  ZADOLŽEVANJE IN IZDAJA JAMSTEV                                           106.172,00       
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2017 načrtuje najem dolgoročnega kredita, v obliki odobritve 
dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, za financiranje občinskih investicij. 

 
  
   
 
                                                                                                                       ŽUPAN 
                                                                                               OBČINE LOVRENC NA POHORJU   
                                                                                                              Joško MANFREDA                                                    
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  ŽUPAN 
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02/630-05-50; Fax: 02/630-05-60; e-mail: obcina@lovrenc.si - naslovnica: www.lovrenc.si 

 
8. PREDPISI OBČINE IN PREDLOGI PREDPISOV, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV 
PRORAČUNA V LETU 2017 

 

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na 

Pohorju – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 26/03); 

2. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo Maribor« (UGSO, št. 34/11, 11/14 in 26/14); 

3. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov Občine Lovrenc na Pohorju (lex-

localis 04.05.2009); 

4. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, 

št. 13/2012 in 35/15); 

5. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 18/2011); 

6. Predlog Tehničnega pravilnika za javni vodovod v Občini Lovrenc na Pohorju; 

7. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Občine Lovrenc na Pohorju; 

8. Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega 

sistema v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št.: 12/2006); 

9. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 17/2012); 

10. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 15/05); 

11. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja (MUV, št. 6/00); 

12. Občinski prostorski načrt (OPN); 

13. Odlok o predkupni pravici nepremičnin v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 

7/11); 

14. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 20/99, 7/00, 31/03, 

6/04, 30/04 in 19/07, 30/09); 

15. Pravilnik o oddaji nepremičnega premoženja Občine Lovrenc na Pohorju v najem 

(UGSO, št. 17/12); 

16. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (MUV, št. 9/2003); 

17. Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 11/00); 

18. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (MUV, št. 13/10); 
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19. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in pokopališkem 

redu na območju Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 10/01); 

20. Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in 

pokopališkem redu na območju Občine Lovrenc na Pohorju; 

21. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc 

na Pohorju (MUV, št. 29/99, 12/05 in 35/07, 10/10); 

22. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Lovrenc na 

Pohorju (UGSO, št. 24/13); 

23. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 28/05); 

24. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju – čistopis 

(MUV, št. 25/08, 4/2010); 

25. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in 

humanitarnih organizacij v Občini Lovrenc na Pohorju; 

26. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči na domu v Občini Lovrenc 

na Pohorju (MUV, št. 10/01); 

27. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini 

Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 25/11); 

28. Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in 

izvajanju drugih nalog v Občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti 

javnih služb (MUV, št. 9/06); 

29. Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Lovrenc na Pohorju 

(MUV, št. 4/2005); 

30. Pravilnik o štipendiranju v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 25/2011); 

31. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev na območju Občine Lovrenc 

na Pohorju (UGSO, 17/12); 

32. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov (MUV, št. 

7/07, UGSO, št. 23/2011); 

33. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 15/02); 

34. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 7/00) – 

spremembe in dopolnitve; 

35. Odlok o občinskih taksah v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 5/2013); 

36. Odlok o turistični taksi na območju Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 19/2016) 

37. Predlog Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju 

Občine Lovrenc na Pohorju; 

38. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči (UGSO št. 43/14); 

39. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 27/07); 
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40. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 

Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 6/2011); 

41. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO, št. 52/2015 in 

19/2016); 

 

Pripravil: Drago Mlakar, univ. dipl. prav. 

 

Lovrenc na Pohorju, december 2016       

                                                                                                                   Občina Lovrenc na Pohorju 
                                                                                                                                         Župan 
                                                                                                                                Joško Manfreda 
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